
 

 

MINUTA ȘEDINȚEI ORDINARE  

din data de 18.03.2021 

 

 

 

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

Timiș. Şedinţa ordinară a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 22/10.03.2021 emisă de domnul Toma 

Cornel, primar al Comunei Pesac. 

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

Consiliul Local Pesac.  

 Domnul consilier local Slatină Florin fiind desemnat în ședința anterioară președinte de ședință 

pentru 3 luni în perioada martie-mai 2021 a prezentat Proiectul ordinii de zi înaintat de domnul Toma 

Cornel, primarul Comunei Pesac. Proiectul ordinii de zi din data de 10.03.2021 a cuprins inițial un 

număr de două Proiecte de hotărâri, fiind ulterior modificat la data de 15.03.2021, respectiv la data de 

17.03.2021 prin completarea cu încă trei noi Proiecte de hotărâri, după cum urmează: 

 

1. 

 

 

Proiect de hotărâre nr. 1/10.03.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de 

Garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii 

SA-IFN, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 79/2009, pentru realizarea investiției 

„Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Pesac, localitatea Pesac” 

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

2. Proiect de hotărâre nr. 2/10.03.2021 privind actualizarea componenței Grupului de Lucru Local 

(G.L.L.) înființat la nivelul Comunei Pesac 

    -iniţiator: primarul Comunei Pesac 

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

3. Proiect de hotărâre nr. 3/15.03.2021 pentru modificarea și completarea H.C.L. Pesac nr. 

23/14.04.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Pesac pentru anul 2021 

    -iniţiator: primarul Comunei Pesac 

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

4. Proiect de hotărâre nr. 4/17.03.2021 privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a 

contractului de închiriere nr. 1623/21.04.2011 încheiat între Comuna Pesac și soții TĂȘEDAN 

DANIEL și TĂȘEDAN FLOARE 

    -iniţiator: primarul Comunei Pesac 

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

5. Proiect de hotărâre nr. 5/17.03.2021 privind aprobarea cesionării contractului de servicii nr. 

1834/19.05.2017 încheiat între COMUNA PESAC și S.C. EUROENGINEERING S.R.L. către S.C. 

EUROENGINEERING TIMIȘOARA S.R.L. 

    -iniţiator: primarul Comunei Pesac 

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

6. Diverse. 

 

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

S-a votat „pentru” în unanimitate de voturi (11 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 26.02.2021. 

S-a votat cu 10 voturi „pentru” și 1 vot „abținre” (domnul Țaiga Victor). 

 

S-a supus spre aprobare Ordinea de zi modificată prin completarea cu încă trei noi Proiecte de 

hotărâri. 

S-a votat „pentru” în unanimitate de voturi (11 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/ 

10.03.2021 

10 x 1 15/ 

18.03.2021 

2/ 

19.02.2021 

 

10 x 1 16/ 

18.03.2021 

3/ 

15.03.2021 

11 x x 17/ 

18.03.2021 

4/ 

17.03.2021 

11 x x 18/ 

18.03.2021 

5/ 

17.03.2021 
10 1 x 19/ 

18.03.2021 

  

 

 

         Preşedinte de şedinţă,                                                          Secretar general al comunei, 

         SLATINĂ FLORIN                                 DUMITRAȘ ANGELICA 
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