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PROCES   VERBAL 
 

Încheiat astăzi 14 MARTIE 2020, cu ocazia şedinţei ORDINARE a Consiliului Local al Comunei 

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

 

 

 

 
În conformitate cu prevederile art.123-126, art.129, art.133 alin.1, art.134 alin.1-2, art.134 alin.3 

lit.a, art.137-139, art.141 și art.196 alin.1 lit.b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, participă la lucrările şedinţei ordinare domnul primar TOMA 

CORNEL, doamna DUMITRAȘ ANGELICA, secretar general al U.A.T., 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 prin Dispoziţia nr.70 din 07 aprilie 2020, 

iar consilierii locali au fost invitați prin intermediul secretarului general al U.A.T. telefonic şi prin 

convocarea nr.1229/07.04.2020, când le-a fost adusă la cunoştinţă şi ordinea de zi. 

Primarul Comunei Pesac, domnul Toma Cornel, 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 

2021; 

 - iniţiator: primar; raport  al compartimentului de specialitate inspector I asistent-impozite și 

taxe; aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul Consiliului Local Pesac. 

 

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva 

incendiilor și a activității de protecție civilă în Comuna Pesac şi a măsurilor de optimizare a acestora, 

pentru trimestrul I din anul 2020; 

 - iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate Șef S.V.S.U.; aviz Comisia de 

specialitate nr.II din cadrul Consiliului Local Pesac. 

 

 3. Proiect de hotărâre 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 „Realizare sistem de 

canalizare și stație de epurare în comuna Pesac, localitatea Pesac”; 

 - iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate inspector I principal-contabil; 

aviz Comisia de specialitate nr.III din cadrul Consiliului Local Pesac. 

 

4. Diverse. 

 

 

Se supune la vot Ordinea de zi de către președintele de ședință, domnul Bogdan Alexandru-Petru. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (11 voturi).  

 

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

avut loc în data de 25.03.2020, de către doamna Dumitraș Angelica, secretar general al U.A.T. 

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

Domnul consilier local Jarda Alexandru, președinte al Comisiei de specialitate nr.I din cadrul 

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei 

Pesac, comunicatul de presă nr.15/14.01.2020 al Institutului Național de Statistică, anunțul privind 

dezbaterea publică nr.912/05.03.2020 și procesul verbal de afișaj al anunțului, raportul 

compartimentului de specialitate inspector I asistent-impozite și taxe, Proiectul de hotărâre 

nr.1/07.04.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Pesac pentru anul 2021 și 

avizul Comisiei de specialitate nr.I. 

Comisia de specialitate nr.I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.1/07.04.2020. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.1/07.04.2020. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

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

 Doamna consilier local Vipa Stefania-Bianca, președinte al Comisiei de specialitate nr.II din 

cadrul Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: referatul de aprobare prezentat de primarul 

Comunei Pesac, adresa nr.3.504.816/27.03.2020 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „BANAT” 

al Județului Timiș, Proiectul de hotărâre nr.2/07.04.2020 privind aprobarea Raportului de analiză a 

capacităţii de apărare împotriva incendiilor și a activității de protecție civilă în Comuna Pesac şi a 

măsurilor de optimizare a acestora, pentru trimestrul I din anul 2020, raportul compartimentului de 

specialitate Șef S.V.S.U. şi avizul Comisiei de specialitate nr.II. 

Comisia de specialitate nr.II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.2/07.04.2020. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.2/07.04.2020. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

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

Domnul consilier local Lungu Mihail, președinte al Comisiei de specialitate nr.III din cadrul 

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei 

Pesac, Contractul de finanțare nr. C0720AN00031553700602 din data de 22.12.2016, precum și ale 

actelor adiționale ulterioare, Scrisoarea de garanție pentru restituirea avansului nr.203 din 23.06.2017 

emisă de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), 

notificarea FNGCIMM nr.RG30248/09.10.2019 de prelungire a scrisorii de garanție de restituire a 

avansului nr.203 din 23.06.2017, nota explicativă pentru modificarea contractului de finanțare în sensul 

prelungirii acestuia până la data de 22.12.2020, depusă de către Comuna Pesac cu nr.306/18.03.2020, 

Scrisoarea de solicitare a informațiilor suplimentare adresată de AFIR – C.R.F.I.R. 5 Vest având 

nr.1540/27.03.2020, răspunsul Primăriei Comunei Pesac – nr. din Registru Proiect 309/07.04.2020 către 

AFIR – C.R.F.I.R. 5 Vest, Proiectul de hotărâre nr.3/07.04.2020 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 „Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Pesac, localitatea 

Pesac” şi avizul Comisiei de specialitate nr.III. 

Comisia de specialitate nr.III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.3/07.04.2020. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.3/07.04.2020. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

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

Nu sunt materiale sau discuții la acest punct. 

 

 

Nemaifiind alte discuţii, domnul BOGDAN ALEXANDRU-PETRU, preşedinte de şedinţă, 

mulţumește tuturor pentru prezenţă şi participare şi declară închise lucrările şedinţei ordinare.  

 

 

              PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ 

                          Consilier  local,                 Secretar general al U.A.T.,    

BOGDAN ALEXANDRU-PETRU                                     DUMITRAŞ ANGELICA                                                   


