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MINUTA ȘEDINȚEI ORDINARE  

din data de 29.06.2021 

 

 

 

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. 59/18.06.2021 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 18.06.2021 a cuprins un număr de un 

Proiect de hotărâri, după cum urmează: 

 

1. 

 

 

Proiect de hotărâre nr. 1/18.06.2021 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 

„Construire grădiniță cu program prelungit, Comuna Pesac”. 

-iniţiator: primarul Comunei Pesac 

Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. I, II și III. 

 

2. Diverse: alte probleme de interes local. 

 

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

S-a votat cu 10 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (domnul consilier Țiaga Victor), 

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 25.05.2021. 

S-a votat cu 10 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (domnul consilier Țiaga Victor), 

astfel, s-a aprobat Ordinea de zi. 

 

În urma afirmațiilor calomnioase exprimate pe un ton foarte ridicat de către domnul consilier 

Țaiga Victor la adresa doamnei Vipa Stefania-Bianca, președinte de ședință, aceasta l-a avertizat să se 

controleze și să-și revizuiască comportamentul și i-a spus că nu-i permite o astfel de atitudine și un 

asemenea vocabular, în caz contrar fiind nevoită să-l elimine din ședință. Întrucât domnul consilier local 

Țaiga Victor a nesocotit în continuare avertismentul, a fost chemat la ordine pentru a respecta 

regulamentul consiliului local, însă cel în cauză i-a reproșat, pe același ton ridicat, președintelui de 

ședință că nu cunoaște procedura și regulamentul, fiind pentru prima dată președinte de ședință și că nu 

știe în ce partid s-a născut aceasta. Doamna președinte de ședință i-a solicitat să nu o mai jignească și a 

menționat faptul că este la al treilea mandat de consilier local și a fost de multe ori președinte de ședință. 

De asemenea, domnul consilier local Țaiga Victor i-a adresat întrebări doamnei Dumitraș Angelica, 

secretar general al comunei, iar în momentul în care aceasta încerca să ofere răspunsurile solicitate, cel 

în cauză intervenea pe un ton verbal agresiv și întrerupea explicațiile. Deși i s-a solicitat din nou de 

președintele de ședință să nu mai intervină, domnul consilier local Țaiga Victor a ignorant solicitarea. 

Chemarea la ordine prevăzută de regulamentul consiliului local a fost consemnată în procesul verbal de 

ședință. Consilierul local în cauză nu a dorit să se conformeze și a persistat în a se abate de la 

regulament, iar în aceste condiții, președintele de ședință i-a retras cuvântul și l-a eliminat din sală pe 
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domnul consilier Țaiga Victor, în sala de ședințe rămânând un număr de 10 consilieri locali.   

 

 

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/ 

18.06.2021 

10 x x 32/ 

29.06.2021 

  

 

 

         Preşedinte de şedinţă,                                                          Secretar general al comunei, 

   VIPA STEFANIA-BIANCA                             DUMITRAȘ ANGELICA 
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