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MINUTA ȘEDINȚEI ORDINARE  

din data de 28.09.2021 

 

 

 

 

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. 85/20.09.2021 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 domnul Lungu Mihail și domnul Slatină Florin care au 

anunțat în prealabil că nu pot participa la ședința consiliului local, întrucât primul se află în Timișoara 

la o înmormântare a unei rude apropiate, iar cel de-al doilea se află în Timișoara pentru soluționarea 

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 20.09.2021 a cuprins un 

număr de trei Proiecte de hotărâri (P.H. nr. 1 – 3 / 20.09.2021), proiect al ordinii de zi care a fost 

modificat la data de 27.09.2021, prin completarea cu cinci noi Proiecte de hotărâre (P.H. nr. 4 - 

8/27.09.2021), după cum urmează: 

 

 

1. 

 

 

Proiect de hotărâre nr. 1/20.09.2021 privind desemnarea unui membru al Consiliului 

Local Pesac care să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Maria 

Brindea” din Comuna Pesac, pentru anul școlar 2021-2022. 

-iniţiator: primarul Comunei Pesac.  

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

 

2. Proiect de hotărâre nr. 2/20.09.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Local al Comunei Pesac în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității constituită la 

nivelul Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” din Comuna Pesac pentru anul școlar 2021-

2022. 

-iniţiator: primarul Comunei Pesac.  

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

 

3. Proiect de hotărâre nr. 3/20.09.2021 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. 

 

4. Proiect de hotărâre nr. 4/27.09.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind Acordul 

administratorului drumului public local pentru realizarea în zona drumurilor publice de 

interes local a lucrărilor de branşamente şi racorduri executate pe domeniul public la 

infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă şi pentru intervenţie în regim de urgenţă 

în caz de avarie la reţelele edilitare de pe raza Comunei Pesac, Județul Timiș. 

-iniţiator: primarul Comunei Pesac.  

Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. III. 
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5. Proiect de hotărâre nr. 5/27.09.2021 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. 

 

6. Proiect de hotărâre nr. 6/27.09.2021 privind aprobarea: Studiului de oportunitate pentru 

delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deșeurilor 

municipale pentru Zona 2 – Jimbolia din județul Timiş, a Indicatorilor de performanţă şi a 

Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de 

colectare - transport al deșeurilor municipale pentru Zona 2 – Jimbolia din județul Timiş. 

-iniţiator: primarul Comunei Pesac.  

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

 

7. Proiect de hotărâre nr. 7/27.09.2021 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”. 

-iniţiator: primarul Comunei Pesac.  

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

 

8. Proiect de hotărâre nr. 8/27.09.2021 privind aprobarea actualizării Programului Anual 

al Achiziţiilor Publice al Comunei Pesac pe anul 2021. 

-iniţiator: primarul Comunei Pesac.  

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

 

9. Diverse: alte probleme de interes local. 

 

 

S-a supus spre aprobare Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare din data de 20.09.2021. 

S-a votat „pentru” în unanimitate de voturi (9 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 31.08.2021. 

S-a votat cu 8 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” (domnul consilier Țaiga Victor). 

 

Înainte de a se supune la aprobare Proiectul Ordinii de Zi modificat, domnul primar, care este 

inițiatorul Proiectelor de Hotărâre, precizează că retrage Proiectul de Hotărâre nr. 3/20.09.2021 de pe 

ordinea de zi, întrucât acesta nu se mai justifică fiind întocmit ulterior Proiectul de Hotărâre nr. 

5/27.09.2021 care este mai complet, cuprinzând și modificările solicitate prin adresa nr. 

2428/20.09.2021 a D.G.R.F.P. Timișoara. 

S-a supus spre aprobare Proiectul ordinii de zi – modificate al ședinței ordinare, cu 

propunerea domnului primar de retragere de pe ordinea de zi a Proiectului de Hotărâre nr. 

3/20.09.2021. 

S-a votat „pentru” în unanimitate de voturi (9 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: 
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Numărul proiectului 

de hotărâre 

Voturi  

„pentru” 
 

Voturi 

„împotrivă” 
 

„Abțineri” 
 

Numărul 

hotărârii 

adoptate 

1/ 

20.09.2021 

8 1 x 39/ 

28.09.2021 

2/ 

20.09.2021 

8 x 1 40/ 

28.09.2021 

3/ 

20.09.2021 

- - - 

Nu s-a adoptat 

hotărâre, 

proiectul de 

hotărâre fiind 

retras de pe 

oedinea de zi 

4/ 

27.09.2021 

9 x x 41/ 

28.09.2021 

5/ 

27.09.2021 

9 x x 42/ 

28.09.2021 

6/ 

27.09.2021 

9 x x 43/ 

28.09.2021 

7/ 

27.09.2021 

9 x x 44/ 

28.09.2021 

8/ 

27.09.2021 

9 x x 45/ 

28.09.2021 

 

 

 

         Preşedinte de şedinţă,                                                          Secretar general al comunei, 

   FLUTURE DANIEL-IONEL                             DUMITRAȘ ANGELICA 
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