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MINUTA ȘEDINȚEI ORDINARE  

din data de 24.11.2021 

 

 

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. 96/16.11.2021 emisă de 

domnul Toma Cornel, primar al Comunei Pesac. 

La şedinţă au participat 9 consilieri locali din totalul de 11 consilieri locali care alcătuiesc 

Consiliul Local Pesac, absentând motivat domnii consilieri locali LUNGU MIHAIL și SLATINĂ 

FLORIN care au anunțat în prealabil că nu pot participa la ședința consiliului local din motive 

personale.  

 Domnul consilier local Fluture Daniel-Ionel, fiind desemnat președinte de ședință pentru 3 

luni în perioada septembrie-noiembrie 2021, a prezentat Proiectul ordinii de zi înaintat de domnul 

Toma Cornel, primarul Comunei Pesac. Proiectul ordinii de zi din data de 16.11.2021 a cuprins un 

număr de cinci Proiecte de hotărâri (P.H. nr. 1 – 5 / 15.11.2021), proiect al ordinii de zi care a fost 

modificat la data de 23.11.2021, prin completarea cu un nou Proiect de hotărâre (P.H. nr. 

6/23.11.2021), după cum urmează: 

 

1. 

 

 

Proiect de hotărâre nr. 1/15.11.2021 privind aprobarea Agendei Culturale a Comunei 

Pesac privind principalele manifestări cultural - artistice şi sportive pentru anul 2022. 

-iniţiator: primarul Comunei Pesac.  

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

 

2. Proiect de hotărâre nr. 2/15.11.2021 privind aprobarea numărului maxim de posturi 

pentru asistenții personali, precum și a numărului de indemnizații acordate persoanelor 

cu handicap grav, pentru anul 2022. 

-iniţiator: primarul Comunei Pesac.  

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

 

3. Proiect de hotărâre nr. 3/15.11.2021 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de 

lucrări de interes local care trebuie prestate pentru sumele acordate ca ajutor social 

potrivit Legii nr. 416/2001, pentru anul 2022. 

-iniţiator: primarul Comunei Pesac.  

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

 

4. Proiect de hotărâre nr. 4/15.11.2021 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a 

serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei Pesac pentru perioada 2021-2027”, a 

Planului local de acţiuni în domeniul asistenţei sociale pentru perioada 2021-2022, 

precum şi Procedura de identificare a situaţiilor de risc de separare a copiilor cu părinţi 

şi a monitorizării situaţiei familiilor cu copii în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de 

părinţi. 

-iniţiator: primarul Comunei Pesac.  

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

 

5. Proiect de hotărâre nr. 5/15.11.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a Serviciului Public de Salubrizare din Județul Timiș. 

-iniţiator: primarul Comunei Pesac.  

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

 

6. Proiect de hotărâre nr. 6/25.10.2021 privind rectificarea bugetului local al Comunei 

Pesac pe anul 2021. 
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-iniţiator: primarul Comunei Pesac.  

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

 

7. Diverse: alte probleme de interes local. 

 

 

S-a supus spre aprobare Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare din data de 16.11.2021. 

S-a votat „pentru” în unanimitate de 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 26.10.2021. 

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

 

Se supune spre aprobare Proiectul ordinii de zi – modificat al ședinței ordinare, de către 

președintele de ședință. 

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

modificată. 

 

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/ 

15.11.2021 

8 x 1 55/ 

26.10.2021 

2/ 

15.11.2021 

9 x x 56/ 

26.10.2021 

3/ 

15.11.2021 
9 x x 57/ 

26.10.2021 

4/ 

15.11.2021 

9 x x 58/ 

26.10.2021 

5/ 

15.11.2021 

9 x 1 59/ 

26.10.2021 

6/ 

23.11.2021 

9 x x 60/ 

26.10.2021 

 

 

 

         Preşedinte de şedinţă,                                                          Secretar general al comunei, 

   FLUTURE DANIEL-IONEL                             DUMITRAȘ ANGELICA 
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