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PROCES   VERBAL 
 

Încheiat astăzi 27.07.2017, 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, 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.93 din 27 iulie 

2017, iar consilierii locali au fost convocaţi prin intermediul secretarului comunei telefonic şi prin 

invitaţia nr.2621/27.07.2017, 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 soluționarea unor cereri depuse de către tineri, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.15/2003, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, pentru 

construirea de locuinţe proprietate personală; 

  -iniţiator: primar. 

 

 2. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac pentru anul 2017; 

  -iniţiator: primar. 

 

 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac în conformitate cu 

Legea nr.153/2017, începând cu data de 1 august 2017; 

  -iniţiator: primar. 

 

 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2017; 

  -iniţiator: primar. 

 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Comunei 

Pesac pe anul 2017 – actualizat la data de 27.07.2017; 

  -iniţiator: primar. 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului „Delegarea gestiunii prin concesiune 

a serviciilor de colectare – transport al deşeurilor municipale din cele 5 zone ale județului Timiș – 

Lotul 3 – servicii de colectare și transport deșeuri Zona 2 Jimbolia”, din cadrul proiectului 

„Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş”; 

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

 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 18 iulie 2017. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

  
 

 

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

Domnul consilier local Bogdan Ioan, președinte de ședință, dă citire materialelor: cererile 

depuse de către cetățeni ai Comunei Pesac, referatul Comisiei pentru pentru verificarea şi analizarea 

cererilor depuse în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, extrase C.F., situația privind 

terenurile disponibile și Proiect de hotărâre nr.1/26.07.2017 privind soluționarea unor cereri depuse 

de către tineri, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată (r2), cu modificările și 

completările ulterioare, pentru construirea de locuinţe proprietate personală. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.1/26.07.2017. 

 Se votează ”pentru” în unanimitate de voturi.  

 

 

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

Domnul consilier local Bogdan Ioan, președinte de ședință, dă citire materialelor: referat 

secretar, adresa Instituției Prefectului-Jud.Timiș, rapoartele finale ale examenului pentru promovare în 

grad profesional a unor funcționari publici și Proiect de hotărâre nr.2/26.07.2017 privind 

modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac pentru anul 2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.2/26.07.2017. 

 Se votează cu 9 voturi ”pentru” și 2 voturi „abținere” (domnii consilieri locali Lungu 

Mihail și Dada Alin-Silviu se abțin întrucât au soțiile angajate în cadrul instituției, existând un posibil 

conflict de interese/incompatibilitate în problema supusă dezbaterii).  

 

 

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

Domnul consilier local Bogdan Ioan, președinte de ședință, dă citire materialelor: expunere de 

motive primar, proces verbal de consultare, referat secretar, rapoartele finale ale examenului pentru 

promovare în grad profesional a unor funcționari publici și Proiect de hotărâre nr.3/26.07.2017 

privind actualizarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac în conformitate cu Legea nr.153/2017, începând cu 

data de 1 august 2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.3/26.07.2017. 

 Se votează cu 7 voturi ”pentru” și 4 voturi „abținere” (domnii consilieri locali Bogdan 

Alexandru-Petru, Dada Alin-Silviu, Fluture Daniel-Ionel și Lungu Mihail se abțin întrucât au un 

interes patrimonial în problema supusă dezbaterii).  

 

 

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

Domnul consilier local Bogdan Ioan, președinte de ședință, dă citire materialelor: raportul 

compartimentului de specialitate inspector I principal-contabil, contractul de finanțare și actul 

adițional nr.1 aferente proiectului „Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Pesac, 

localitatea Pesac” și Proiect de hotărâre nr.4/27.07.2017 privind rectificarea bugetului local al 

Comunei Pesac pe anul 2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.4/27.07.2017. 

 Se votează ”pentru” în unanimitate de voturi.  
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V. Se trece la punctul cinci al Ordinii de zi. 

Domnul consilier local Bogdan Ioan, președinte de ședință, dă citire materialelor: Programul 

Anual al Achiziţiilor Publice al Comunei Pesac pe anul 2017 - actualizat la data de 27.07.2017, 

raportul compartimentului de specialitate inspector I superior-achiziții publice și Proiect de hotărâre 

nr.5/27.07.2017 privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Comunei Pesac pe 

anul 2017 – actualizat la data de 27.07.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.5/27.07.2017. 

 Se votează ”pentru” în unanimitate de voturi.  

 

 

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

Domnul consilier local Bogdan Ioan, președinte de ședință, dă citire materialelor: adrese ale 

ADID Timiș, raportul compartimentului de specialitate inspector I asistent-protecția mediului și 

Proiect de hotărâre nr.6/27.07.2017 privind aprobarea contractului „Delegarea gestiunii prin 

concesiune a serviciilor de colectare – transport al deşeurilor municipale din cele 5 zone ale județului 

Timiș – Lotul 3 – servicii de colectare și transport deșeuri Zona 2 Jimbolia”, din cadrul proiectului 

„Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş”. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.6/27.07.2017. 

 Se votează ”pentru” în unanimitate de voturi.  

 

Domnul Toma Cornel, primarul Comunei Pesac, informează consiliul local asupra faptului că 

în perioada 31.07. – 09.08.2017 se va afla âîn conediu de odihnă, fiind înlocuit de drept de către 

viceprimarul Comunei Pesac. 

 

 

Nemaifiind alte discuţii, domnul consilier local Bogdan Ioan, preşedinte de şedinţă, 

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

              

 

     PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ    CONTRASEMNEAZĂ 

                            Consilier  local,             Secretar Comună,    

              BOGDAN IOAN                                                 DUMITRAŞ ANGELICA                                                         


