
 

 

MINUTA ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE  

din data de 08.10.2021 

 

 

 

Astăzi, data de mai sus a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Comunei Pesac, Judeţul 

Timiș. Şedinţa extraordinară a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 88/07.10.2021 emisă de domnul Toma 

Cornel, primar al Comunei Pesac. 

La şedinţă au participat 8 consilieri locali din totalul de 11 consilieri locali care alcătuiesc Consiliul 

Local Pesac. Au absentat următorii consilieri locali: MARCU CORNELIA, ȚAIGA VICTOR și VIPA 

STEFANIA-BIANCA, care au anunțat în prealabil că nu pot participa la ședința consiliului local din motive 

personale, fiind motivați. 

 Domnul Fluture Daniel-Ionel, președinte de ședință, a prezentat Proiectul ordinii de zi: 

 

 

1. 

 

 

Proiect de hotărâre nr. 1/07.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local  în Comuna Pesac, 

Județul Timiș” prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 

    -iniţiator: primarul Comunei Pesac 

Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I. 

2. Proiect de hotărâre nr. 2/07.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de  canalizare menajeră în Comuna 

Pesac, Județul Timiș” prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 

    -iniţiator: primarul Comunei Pesac 

Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I. 
 

S-a supus spre aprobare Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare. 

S-a votat „pentru” în unanimitate de voturi (8 voturi) și astfel s-a aprobat ordinea de zi. 

 

S-a supus spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare ordinare a Consiliului Local Pesac 

care a avut loc în data de 28.09.2021. 
S-a votat „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

Numărul de voturi pentru fiecare proiect de hotărâre supus analizei Consiliului Local Pesac și 

numărul hotărârii adoptate: 

 

Numărul proiectului 

de hotărâre 

Voturi 

„pentru” 

 

Voturi 

„împotrivă” 

 

„Abțineri” 

 

Numărul 

hotărârii 

adoptate 

1/ 

07.10.2021 
 

8 

 

x x 46/ 

08.10.2021 

2/ 

07.10.2021 

 

8 

 

x x 47/ 

08.10.2021 

  

         Preşedinte de şedinţă,                                                                  Secretar general al comunei, 

   FLUTURE DANIEL-IONEL              DUMITRAȘ ANGELICA 
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