
 

 

 

PROCES   VERBAL 
 

Încheiat astăzi 31.10.2018, 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 DADA ȘTEFANIA-

AURELIA, înlocuitoarea doamnei 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.122 din 31 

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

şi prin invitaţia nr.4004/31.10.2018, 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 aprobarea constituirii „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ VEST”; 

- iniţiator: primar.  

 

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

local Fluture Daniel-Ionel. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  

 

 Se supune la vot Procesul-verbal al şedinţei anterioare ordinare a Consiliului Local Pesac care a 

avut loc în data de 26 octombrie 2018, de către secretarul comunei. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

  

I. Se trece la unicul punct al Ordinii de zi. 

Domnul consilier local Fluture Daniel-Ionel, președinte de ședință, dă citire materialelor: 

adresa Primăriei Comunei Pesac având nr.3958/30.10.2018, adresa e-mail a Asociației Comunelor din 

România-Filiala Timiș înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.3997/31.10.2018, expunerea de 

motive a primarului, raportul compartimentului de specialitate inspector I superior – achiziții publice 

și Proiectul de hotărâre nr.1/31.10.2018 privind aprobarea constituirii „ASOCIAŢIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ VEST”. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.1/31.10.2018. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  

 

Nemaifiind alte discuţii, domnul consilier local Fluture Daniel-Ionel, preşedinte de şedinţă, 

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

 

 
                  PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ    CONTRASEMNEAZĂ 

                              Consilier  local,             Secretar Comună,    

        FLUTURE DANIEL-IONEL                                        DUMITRAŞ ANGELICA                                                         


