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MINUTA ȘEDINȚEI ORDINARE  

din data de 26.10.2021 

 

 

 

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. 91/18.10.2021 emisă de 

domnul Toma Cornel, primar al Comunei Pesac. 

La şedinţă au participat 10 consilieri locali din totalul de 11 consilieri locali care alcătuiesc 

Consiliul Local Pesac, absentând motivat doamna Vipa Stefania-Bianca care a anunțat în prealabil că 

nu poate participa la ședința consiliului local ca urmare a apariției unor probleme personale, neavând 

posibilitatea de a ajunge în timp util la ședință.  

 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 18.10.2021 a cuprins un 

număr de cinci Proiecte de hotărâri (P.H. nr. 1 – 5 / 18.10.2021), proiect al ordinii de zi care a fost 

modificat la data de 25.10.2021, prin completarea cu două noi Proiecte de hotărâre (P.H. nr. 6 - 

7/25.10.2021), după cum urmează: 

 

 

1. 

 

 

Proiect de hotărâre nr. 1/18.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Local al Comunei Pesac în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul 

organizat pentru ocuparea funcției de director din cadrul Școlii Gimnaziale „Maria 

Brindea” Pesac. 

-iniţiator: primarul Comunei Pesac.  

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

 

2. Proiect de hotărâre nr. 2/18.10.2021 privind rectificarea bugetului local al Comunei 

Pesac pe anul 2021. 

-iniţiator: primarul Comunei Pesac.  

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

 

3. Proiect de hotărâre nr. 3/18.10.2021 pentru modificarea și completarea H.C.L. Pesac nr. 

24/22.04.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Pesac pentru 

anul 2022. 

-iniţiator: primarul Comunei Pesac.  

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

 

4. Proiect de hotărâre nr. 4/18.10.2021 privind aprobarea modificării, prin act adiţional, a 

contractului de închiriere nr. 549/19.02.2009 încheiat între Comuna Pesac şi S.C. 

ROMTELECOM S.A.. 

-iniţiator: primarul Comunei Pesac.  

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

 

5. Proiect de hotărâre nr. 5/18.10.2021 pentru modificarea art. 1 pct. 3.2., pct. 3.4. și pct. 

3.5. din H.C.L. Pesac nr. 71/20.12.2014 privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de 

interes local la nivelul Comunei Pesac începând cu anul 2015. 

-iniţiator: primarul Comunei Pesac.  

Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I. 
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6. Proiect de hotărâre nr. 6/25.10.2021 privind modificarea structurii organizatorice şi a 

statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac și ale 

S.P.C.L.E.P. Pesac pentru anul 2021. 

-iniţiator: primarul Comunei Pesac.  

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

 

7. Proiect de hotărâre nr. 7/25.10.2021 pentru participarea la Programul privind creșterea 

eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea Documentației de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico - economici aferenți 

obiectivului de investiție „EFICIENTIZAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE 

ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA PESAC, JUDEȚUL TIMIȘ”. 

-iniţiator: primarul Comunei Pesac.  

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

 

8. Diverse: alte probleme de interes local. 

 

 

S-a supus spre aprobare Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare din data de 19.10.2021. 

S-a votat „pentru” în unanimitate de voturi (10 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 08.10.2021. 

S-a votat cu 8 voturi „pentru” și 2 voturi „abținere” (domnul consilier Țaiga Victor și 

domnul consilier Slatină Florin care a absentat la ședința anterioară). 

 

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

președintele de ședință. 

S-a votat „pentru” în unanimitate de voturi (10 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/ 

18.10.2021 

10 x x 48/ 

26.10.2021 

2/ 

18.10.2021 

10 x x 49/ 

26.10.2021 

3/ 

18.10.2021 
10 x x 50/ 

26.10.2021 

4/ 

18.10.2021 

10 x x 51/ 

26.10.2021 
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5/ 

18.10.2021 

9 x 1 52/ 

26.10.2021 

6/ 

25.10.2021 

10 x x 53/ 

26.10.2021 

7/ 

25.10.2021 

9 1 x 54/ 

26.10.2021 

 

 

 

         Preşedinte de şedinţă,                                                          Secretar general al comunei, 

   FLUTURE DANIEL-IONEL                             DUMITRAȘ ANGELICA 
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