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PROCES   VERBAL 
 

Încheiat astăzi 27.02.2018, 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, COVACI FLORIN, 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.  

Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Pesac, potrivit Dispoziţiei nr.24 din 27 februarie 

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

invitaţia nr.754/27.02.2018, 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 revizuirea Amenajamentului pastoral care se va aplica pe teritoriul 

administrativ al Comunei Pesac începând cu data de 01.03.2018; 

- iniţiator: primar. 

 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ-

teritorială a Comunei Pesac; 

- iniţiator: primar. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea distribuirii sumei de 32.000 lei, aprobată prin H.C.L. 

Pesac nr.15/16.02.2018, către cultele religioase de pe raza Comunei Pesac;  

- iniţiator: primar. 

 

4. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.23 din 17.08.2016; 

- iniţiator: primar. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Primăriei Comunei Pesac, precum și al S.P.C.L.E.P. Pesac;  

- iniţiator: primar. 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Intern al Primăriei Comunei Pesac, 

precum și al SPCLEP Pesac; 

- iniţiator: primar. 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei topografice întocmită de S.C. LUCO CAD 

S.R.L. reprezentând Plan de situație pentru rectificarea suprafeței imobilului-pășune Pș 938 

Pesac înscris în Ordinul Prefectului-Județul Timiș nr.744/30.06.1994, imobil aflat în 

proprietatea Comunei Pesac, domeniu privat; 

- iniţiator: primar. 

 

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Primăriei 

Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac în conformitate prevederile legale în vigoare, începând cu 

data de 1 martie 2018; 

- iniţiator: primar. 
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Se supune la vot Ordinea de zi de către președintele de ședință în funcție, domnul Covaci 

Florin. 

 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 16 februarie 2018. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

  

 

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

Domnul consilier local Covaci Florin, președinte de ședință, dă citire materialelor: raport 

compartiment de specialitate – inspector I principal – agricol, amenajament pastoral, anunț dezbatere 

publică însoțit de procesul verbal de afișaj, adrese Primăria Comunei Pesac, adrese OSPA Timiș, 

adrese Consiliul Județean Timiș-Camera Agricolă a Județului Timiș, adrese Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale-Direcția pentru Agricultură Județeană Timiș și Proiect de hotărâre 

nr.1/27.02.2018 privind revizuirea Amenajamentului pastoral care se va aplica pe teritoriul 

administrativ al Comunei Pesac începând cu data de 01.03.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.1/27.02.2018. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  

 

 

II. Se trece la punctul doi al Ordinii de zi. 

Domnul consilier local Covaci Florin, președinte de ședință, dă citire materialelor: adresele 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, raportul compartimentului de specialitate – 

inspector I asistent - protecția mediului, anunț dezbatere publică însoțit de procesul verbal de afișaj și 

Proiect de hotărâre nr.2/27.02.2018 privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza 

administrativ-teritorială a Comunei Pesac. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.2/27.02.2018. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

Domnul consilier local Covaci Florin, președinte de ședință, dă citire materialelor: adresa 

Comunității Cultului Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolică Pesac (BETEL), adresa Parohiei 

Ortodoxe Române Pesac, adresa Bisericii Creștine Baptiste Pesac, adresa Bisericii Penticostale 

„EFES” din localitatea Pesac, raportul compartimentului de specialitate – inspector I principal-contabil 

și Proiect de hotărâre nr.3/27.02.2018 privind aprobarea distribuirii sumei de 32.000 lei, aprobată 

prin H.C.L. Pesac nr.15/16.02.2018, către cultele religioase de pe raza Comunei Pesac. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.3/27.02.2018. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

IV. Se trece la punctul patru al Ordinii de zi. 

Domnul consilier local Covaci Florin, președinte de ședință, dă citire materialelor: referat 

secretar și Proiect de hotărâre nr.4/27.02.2018 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Pesac 

nr.23 din 17.08.2016. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.4/27.02.2018. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

V. Se trece la punctul cinci al Ordinii de zi. 

Domnul consilier local Covaci Florin, președinte de ședință, dă citire materialelor: referat 

secretar și Proiect de hotărâre nr.5/27.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Primăriei Comunei Pesac, precum și al S.P.C.L.E.P. Pesac . 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.5/27.02.2018. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 



3 

 

 

 

VI. Se trece la punctul șase al Ordinii de zi. 

Domnul consilier local Covaci Florin, președinte de ședință, dă citire materialelor: referat 

secretar și Proiect de hotărâre nr.6/27.02.2018 privind aprobarea Regulamentului Intern al 

Primăriei Comunei Pesac, precum și al SPCLEP Pesac. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.6/27.02.2018. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

VII. Se trece la punctul șapte al Ordinii de zi. 

Domnul consilier local Covaci Florin, președinte de ședință, dă citire materialelor: raportul 

compartimentului de specialitate – referent III asistent-responsabil urbanism, documentație topografică 

întocmită de S.C. LUCO CAD S.R.L., Ordin Prefect-Județul Timiș nr.744/30.06.1994 și Proiect de 

hotărâre nr.7/27.02.2018 privind aprobarea documentaţiei topografice întocmită de S.C. LUCO CAD 

S.R.L. reprezentând Plan de situație pentru rectificarea suprafeței imobilului-pășune Pș 938 Pesac 

înscris în Ordinul Prefectului-Județul Timiș nr.744/30.06.1994, imobil aflat în proprietatea Comunei 

Pesac, domeniu privat. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.7/27.02.2018. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

VIII. Se trece la punctul opt al Ordinii de zi. 

Domnul consilier local Covaci Florin, președinte de ședință, dă citire materialelor: raportul 

compartimentului de specialitate inspector I principal-contabil, procesul verbal de consultare, adresa 

Instituției Prefectului-Județul Timiș și Proiect de hotărâre nr.8/27.02.2018 privind actualizarea 

salariilor de bază pentru personalul din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac în 

conformitate prevederile legale în vigoare, începând cu data de 1 martie 2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.8/27.02.2018. 

Se votează cu 7 voturi „pentru” și cu 4 voturi „abținere” (domnul consilier local Bogdan 

Alexandru, domnul consilier local Dada Alin-Silviu, domnul consilier local Fluture Daniel-Ionel și 

domnul consilier local Lungu Mihail se abțin întrucât au un interes patrimonial în problema supusă 

dezbaterii). 

 

 

Nemaifiind alte discuţii, domnul consilier local Covaci Florin, preşedinte de şedinţă, 

mulţumeşte tuturor pentru prezenţă şi participare şi declară închise lucrările şedinţei extraordinare.    
 

 

                  PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ    CONTRASEMNEAZĂ 

                            Consilier  local,             Secretar Comună,    

              COVACI FLORIN                                                 DUMITRAŞ ANGELICA                                                         
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