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MINUTA ȘEDINȚEI ORDINARE  

din data de 27.07.2021 

 

 

 

 

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. 68/20.07.2021 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.  

 Doamna consilier local Vipa Stefania-Bianca, fiind desemnată președinte de ședință pentru 3 

luni în perioada iunie-aigust 2021, a prezentat Proiectul ordinii de zi înaintat de domnul Toma Cornel, 

primarul Comunei Pesac. Proiectul ordinii de zi din data de 20.07.2021 a cuprins un număr de patru 

Proiecte de hotărâri, după cum urmează: 

 

 

1. 

 

 

Proiect de hotărâre nr. 1/19.07.2021 privind aprobarea modificărilor și completărilor la actele 

constitutive ale ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEȘEURI TIMIȘ. 

-iniţiator: primarul Comunei Pesac 

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

 

2. Proiect de hotărâre nr. 2/19.07.2021 privind atribuirea către domnul NACHI DANIEL, căsătorit 

cu doamna NACHI CAMELIA, a unui teren aflat în proprietatea privată a Comunei Pesac pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003. 

-iniţiator: primarul Comunei Pesac 

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

 

3. Proiect de hotărâre nr. 3/19.07.2021 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor 

școlare aferente semestrului II al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Pesac. 

-iniţiator: primarul Comunei Pesac 

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

 

4. Proiect de hotărâre nr. 4/19.07.2021 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. 

 

5. Diverse: alte probleme de interes local. 

 

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 29.06.2021. 

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

19.07.2021 

10 x 1 33/ 

27.07.2021 

2/ 

19.07.2021 

11 x x 34/ 

27.07.2021 

3/ 

19.07.2021 

11 x x 35/ 

27.07.2021 

4/ 

19.07.2021 

11 x x 36/ 

27.07.2021 

  

 

 

         Preşedinte de şedinţă,                                                          Secretar general al comunei, 

   VIPA STEFANIA-BIANCA                             DUMITRAȘ ANGELICA 
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