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PROCES   VERBAL 
 

Încheiat astăzi 26.04.2018, cu ocazia şedinţei EXTRAORDINARE a Consiliului Local al Comunei 

Pesac, care îşi desfăşoară lucrările în Sala de şedinţă a Primăriei Comunei Pesac 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.39 alin.4, art.61 şi art.117 lit.b din Legea Administraţiei 

Publice Locale nr.215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, participă la 

lucrările şedinţei extraordinare domnul primar TOMA CORNEL, doamna secretar DUMITRAȘ 

ANGELICA, precum şi următorii consilieri locali ai Comunei Pesac şi anume: BOGDAN 

ALEXANDRU-PETRU, BOGDAN IOAN, BOGDAN ALEXANDRU-PETRU, DADA ALIN-

SILVIU, FLUTURE DANIEL-IONEL, JARDA ALEXANDRU, JIVAN MIHAI, LUNGU MIHAIL, 

MARCU CORNELIA, SLATINĂ FLORIN și VIPA STEFANIA-BIANCA. 

Sunt prezenţi 11 consilieri locali.  

La ședință participă și domnul Băluță Dumitru, cetățean al Comunei Pesac care a solicitat și a 

primit permisiunea de a participa la lucrările ședinței, aceasta fiind publică. 

Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Pesac, potrivit Dispoziţiei nr.49 din 26 aprilie 

2018, iar consilierii locali au fost convocaţi prin intermediul secretarului comunei telefonic şi prin 

invitaţia nr.1598/26.04.2018, când le-a fost adusă la cunoştinţă şi ordinea de zi. 

Primarul Comunei Pesac propune următoarea 

 

 

O R D I N E    D E     Z I: 

 
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Pesac pentru anul 

2019; 

- iniţiator: primar;  

2. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.13/21.07.2016; 

- iniţiator: primar; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării, prin act adiţional, a pct.1 al art.II din 

contractul de închiriere nr.1232/10.03.2015 încheiat între Comuna Pesac şi domnul Băluță 

Dumitru, precum și a Anexelor nr.1-3 la contractul de închiriere;  

- iniţiator: primar. 

 

Se supune la vot Ordinea de zi de către președintele de ședință în funcție, domnul Bogdan 

Alexandru-Petru. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  

 

 Secretarul comunei supune la vot Procesul-verbal al şedinţei anterioare ordinare a Consiliului 

Local Pesac care a avut loc în data de 17 aprilie 2018. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

  

 

I. Se trece la punctul unu al Ordinii de zi. 

Domnul consilier local Bogdan Alexandru-Petru, președinte de ședință, dă citire materialelor: 

expunerea de motive prezentată de primarul comunei, raportul compartimentului de specialitate – 

inspector I asistent-impozite și taxe, anunț privind dezbaterea publică cu documentele aferente, 

Proiectul de hotărâre nr.1/26.04.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna 

Pesac pentru anul 2019. 

Primarul Comunei Pesac dă mai multe explicații. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.1/26.04.2018. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  
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II. Se trece la punctul doi al Ordinii de zi. 

Domnul consilier local Bogdan Alexandru-Petru, președinte de ședință, dă citire materialelor: 

raportul compartimentului de specialitate – referent III asistent-responsabil urbanism, H.C.L. Pesac 

nr.13/21.07.2016, comunicare încheiere O.C.P.I. Timiș - B.C.P.I. Sânnicolu Mare și Proiect de 

hotărâre nr.2/26.04.2018  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.13/21.07.2016. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.2/26.04.2018. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

III. Se trece la punctul trei al Ordinii de zi. 

Domnul consilier local Bogdan Alexandru-Petru, președinte de ședință, dă citire materialelor: 

raportul compartimentului de specialitate – inspector I asistent-impozite și taxe locale, procesul verbal 

de adjudecare înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.1200/09.03.2015, contractul de închiriere 

nr.1232/10.03.2015, comunicare încheiere nr.1000/15.03.2018 a O.C.P.I. Timiș - B.C.P.I. Sânnicolu 

Mare, extras C.F. nr.401721 Pesac, comunicare încheiere nr.1556/24.04.2018 a O.C.P.I. Timiș - 

B.C.P.I. Sânnicolu Mare, extrase C.F. nr.401765 Pesac și C.F. nr.401766 Pesac, cererea RCS & RDS 

S.A. înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.107/11.01.2018 și Proiect de hotărâre 

nr.3/26.04.2018  privind aprobarea modificării, prin act adiţional, a pct.1 al art.II din contractul de 

închiriere nr.1232/10.03.2015 încheiat între Comuna Pesac şi domnul Băluță Dumitru, precum și a 

Anexelor nr.1-3 la contractul de închiriere. 

Domnul Băluță Dumitru intervine și precizează că este de acord cu Proiectul de hotărâre 

nr.3/26.04.2018, fiind în discuție interesul comunității. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.3/26.04.2018. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

Nemaifiind alte discuţii, domnul consilier local Bogdan Alexandru-Petru, preşedinte de 

şedinţă, mulţumeşte tuturor pentru prezenţă şi participare şi declară închise lucrările şedinţei 

extraordinare.    
 

 

 

                  PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ    CONTRASEMNEAZĂ 

                            Consilier  local,             Secretar Comună,    

   BOGDAN ALEXANDRU-PETRU                                   DUMITRAŞ ANGELICA                                                         
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