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PROCES   VERBAL 

 
 

Încheiat astăzi 16 FEBRUARIE 2018, 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.39 alin.1, art.61 şi art.117 lit.b din Legea nr.215/2001 a 

Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, participă la 

lucrările şedinţei ordinare 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 prin Dispoziţia nr.15 din 9 februarie 

2018, iar consilierii locali au fost convocaţi de către secretarul comunei telefonic şi prin invitaţia 

nr.508/09.02.2018, 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 aprobarea Planului de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor 

şi poluărilor accidentale al Comunei Pesac pentru perioada 2018-2021; 

 - iniţiator: primar; raport comisia de specialitate nr. III. 

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Pesac nr.75/21.12.2017 

privind instituirea unei taxe speciale de salubrizare;  

 - iniţiator: primar; raport comisia de specialitate nr. I. 

 

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului primarului pe anul 2017 privind starea 

economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale Comuna Pesac; 

 - iniţiator: primar; raport comisia de specialitate nr. II. 

 

 4. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a unui 

imobil (spațiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă și terenul aferent), situat în intravilanul 

Comunei Pesac, Jud. Timiş, aflat în proprietatea Comunei Pesac, patrimoniu privat şi în 

administrarea Consiliului Local al Comunei Pesac; 

 - iniţiator: primar; raport comisia de specialitate nr. III. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Agendei Culturale a 

Comunei Pesac pentru anul 2018; 

 - iniţiator: primar; raport comisiile de specialitate nr. II. 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii terenului intravilan înscris în C.F. 

nr.401598 Pesac, aflat în proprietatea Comunei Pesac, domeniu privat, reprezentând teren viran; 

 - iniţiator: primar; raport comisiile de specialitate nr. I. 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2018; 
 - iniţiator: primar; raport comisia de specialitate nr. I. 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al 

Comunei Pesac pe anul 2018 – actualizat și definitivat după aprobarea bugetului local al Comunei 

Pesac pe anul 2018; 
 - iniţiator: primar; raport comisia de specialitate nr. I. 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al 

Clubului Sportiv „ȘOIMII Pesac” pe anul 2018 – actualizat și definitivat după aprobarea bugetului 

Clubului Sportiv „ȘOIMII Pesac” pe anul 2018; 
 - iniţiator: primar; raport comisia de specialitate nr. I. 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a unei suprafețe de 

3,20 ha din pajiștea aflată în domeniul privat al Comunei Pesac doamnei Drăgan-Ciora Nicoleta-

Angelica, crescător de animale, membru al colectivității locale; 
 - iniţiator: primar; raport comisia de specialitate nr. III. 

 

11. Diverse. 

 

 

Se supune la vot Ordinea de zi de către președintele de ședință, domnul Covaci Florin. 

 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 30.01.2018, de către doamna secretar Dumitraș Angelica. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 Înainte de a se trece la primul punct al ordinii de zi, domnul primar Toma Cornel intervine și 

solicită Consiliului Local aprobarea modificării Ordinii de zi prin introducerea pe ordinea de zi a 

unui nou proiect de hotărâre, respectiv: 

- Proiect de hotărâre nr.11/14.02.2018 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului 

bugetar pe anul 2017; acesta va deveni punctul 11 al Ordinii de zi modificate. 

Punctul DIVERSE va deveni punctul 12 al Ordinii de zi modificate. 

 

Se supune la vot Ordinea de zi modificată de către președintele de ședință, domnul Covaci 

Florin. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  

 

 

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

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

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: raportul compartimentului de specialitate referent III 

asistent-lucrător social cu atribuții delegate de șef S.V.S.U. Pesac, adresele I.S.U. „BANAT” al 

Județului Timiș, adresele Instituției Prefectului – Județul Timiș, adresa Primăriei Comunei Pesac, 

Proiectul de hotărâre nr.1/09.02.2018 privind aprobarea Planului de apărare împotriva 

inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale al Comunei Pesac pentru perioada 2018-2021 şi 

raportul Comisiei nr.III.  

Comisia de specialitate nr.III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.1/09.02.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.1/09.02.2018. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

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

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: raport al compartimentului de specialitate inspector I 

asistent-impozite și taxe, Proiectul de hotărâre nr.2/09.02.2018 privind modificarea și completarea 

H.C.L. Pesac nr.75/21.12.2017 privind instituirea unei taxe speciale de salubrizare şi raportul 

Comisiei de specialitate nr.I.  
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Comisia de specialitate nr.I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.2/09.02.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.2/09.02.2018. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

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

cadrul Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: adresa Instituției Prefectului-Județul Timiș, 

raport al compartimentului de specialitate inspector I principal-contabil, Proiectul de hotărâre 

nr.3/09.02.2018 privind  aprobarea raportului primarului pe anul 2017 privind starea economică, 

socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale Comuna Pesac şi raportul Comisiei de 

specialitate nr.II.  

Comisia de specialitate nr.II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.3/09.02.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.3/09.02.2018. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

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

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: raportul compartimentului de specialitate inspector I 

superior-achiziții publice, raport de evaluare întocmit de S.C. IRCONS EVAL S.R.L., extras C.F., 

Proiectul de hotărâre nr.4/09.02.2018 privind vânzarea, prin licitaţie publică organizată potrivit 

legii, a unui imobil (spațiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă și terenul aferent), situat în 

intravilanul Comunei Pesac, Jud. Timiş, aflat în proprietatea Comunei Pesac, patrimoniu privat şi 

în administrarea Consiliului Local al Comunei Pesac şi raportul Comisiei de specialitate nr.III. 

Comisia de specialitate III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.4/09.02.2018.  

Se fac propuneri pentru desemnarea unui consilier local în cadrul comisiei de licitație. 

Domnul consilier local Covaci Florin propune pe domnul consilier local Lungu Mihail. 

Nu se mai fac alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea domnului consilier local Covaci Florin. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

Se fac propuneri pentru desemnarea unui consilier local în cadrul comisiei de contestații. 

Domnul consilier local Bogdan Alexandru-Petru propune pe domnul consilier local Jarda 

Alexandru. 

Nu se mai fac alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea domnului consilier local Bogdan Alexandru-Petru. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.4/09.02.2018 cu completările mai sus 

menționate privind desemnarea unor consilieri locali în comisia de licitație și cea de contestații. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

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

cadrul Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: raportul compartimentului de specialitate 

referent II cultural, Proiectul de hotărâre nr.5/09.02.2018 privind aprobarea modificării și 

completării Agendei Culturale a Comunei Pesac pentru anul 2018 şi raportul Comisiei de 

specialitate nr.II. 

Comisia de specialitate nr.II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.5/09.02.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.5/09.02.2018. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

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

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: cererea domnului Crețu Alexandru-Eugen însoțită de 
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actul de identitate, raportul compartimentului de specialitate inspector I asistent-impozite și taxe, 

extras C.F., Proiectul de hotărâre nr.6/09.02.2018 privind aprobarea închirierii terenului 

intravilan înscris în C.F. nr.401598 Pesac, aflat în proprietatea Comunei Pesac, domeniu privat, 

reprezentând teren viran şi raportul Comisiei de specialitate nr.I. 

Comisia de specialitate nr.I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.6/09.02.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.6/09.02.2018. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

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

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: raportul compartimentului de specialitate inspector I 

principal-contabil, raportul compartimentului de specialitate referent II cultural, anunțurile privind 

dezbaterea publică, adresa Consiliului Judeţean Timiş, adresa D.G.R.F.P. Timișoara, adresă 

inspector I asistent-impozite și taxe, 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, adresa Clubului Sportiv 

„Șoimii” Pesac, adresele Școlii Gimnaziale „Maria Brindea”, Proiectul de hotărâre 

nr.7/09.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2018 şi raportul 

Comisiei de specialitate nr.I. 

Comisia de specialitate nr.I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.7/09.02.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.7/09.02.2018. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

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

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: raportul compartimentului de specialitate inspector I 

superior-achiziții publice, Proiectul de hotărâre nr.8/09.02.2018 privind aprobarea Programului 

Anual al Achiziţiilor Publice al Comunei Pesac pe anul 2018 – actualizat și definitivat după 

aprobarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2018 şi raportul Comisiei de specialitate nr.I. 

Comisia de specialitate nr.I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.8/09.02.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.8/09.02.2018. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

IX. Se trece la punctul nouă al Ordinii de zi-modificate. 

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

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: adresa Clubului Sportiv „Șoimii” Pesac, raportul 

compartimentului de specialitate inspector I superior-achiziții publice, Proiectul de hotărâre 

nr.9/09.02.2018 privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Clubului Sportiv 

„ȘOIMII Pesac” pe anul 2018 – actualizat și definitivat după aprobarea bugetului Clubului Sportiv 

„ȘOIMII Pesac” pe anul 2018 şi raportul Comisiei de specialitate nr.I. 

Comisia de specialitate nr.I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.9/09.02.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.9/09.02.2018. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

X. Se trece la punctul zece al Ordinii de zi-modificate. 

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

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: cererea doamnei Drăgan-Ciora Nicoleta-Angelica 

însoțită de actul de identitate, adeverința eliberată de medicul veterinar, raportul compartimentului 

de specialitate inspector I principal-agricol, adresa nr.4208/S3/07.02.2018 a Instituției Prefectului-

Județul Timiș, Proiectul de hotărâre nr.10/09.02.2018 privind aprobarea închirierii, prin atribuire 

directă, a unei suprafețe de 3,20 ha din pajiștea aflată în domeniul privat al Comunei Pesac 

doamnei Drăgan-Ciora Nicoleta-Angelica, crescător de animale, membru al colectivității locale şi 

raportul Comisiei de specialitate nr.III. 

Comisia de specialitate nr.III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.10/09.02.2018. 
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Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.10/09.02.2018. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

XI. Se trece la punctul unsprezece al Ordinii de zi-modificate. 

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

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: rapoartele compartimentului de specialitate inspector 

I principal-contabil, Proiectul de hotărâre nr.11/14.02.2018 privind aprobarea contului de  

încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2017 şi raportul Comisiei de specialitate nr.I. 

Comisia de specialitate nr.I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.11/14.02.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.11/14.02.2018. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

XII. Se trece la punctul douăsprezece al Ordinii de zi-modificate: DIVERSE. 

a) Raportul înregistrat sub nr.nr.442/05.02.2018 înaintat de responsabilul cu urbanismul 

și amenajarea teritoriului la nivelul Primăriei Comunei Pesac; prin acest raport, se 

aduce la cunoștința Consiliului Local al Comunei Pesac faza în care se află elaborarea 

Planului Urbanistic General al Comunei Pesac, precum şi Regulamentul Local de 

Urbanism și se propune însușirea raportului de către consiliul local; sunt anexate la 

respectivul raport acte justificative privind parcurgerea etapelor legale până în acest 

moment, dar și documentația întocmită de S.C. VAT DESIGN S.R.L. și înregistrată la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.4539/11.12.2017 reprezentând „Planul Urbanistic 

General-Comuna Pesac și „Regulamentul Local de Urbanism”.  

    Se supune la vot însușirea raportului nr.442/05.02.2018 privind 

informarea şi consultarea populaţiei asupra propunerilor de „Elaborare Plan 

Urbanistic General - Comuna Pesac şi Regulament Local de Urbanism" de către 

domnul Covaci Florin, președinte de ședință. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

b) Schimbare președinte ședință: doamna secretar precizează faptul că la sfârșitul lunii 

februarie expiră cele trei luni de mandat ale domnului Covaci Florin și solicită 

consiliului local o nouă propunere pentru perioada martie 2018 – mai 2018, pentru 

funcția de președinte al Consiliului Local Pesac. 

  Domnul Jarda Alexandru propune pe domnul Bogdan Alexandru-Petru. 

  Nu se mai fac alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea domnului Jarda Alexandru.  

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  
 

 

Nemaifiind alte discuţii, domnul COVACI FLORIN, preşedinte de şedinţă, mulţumește 

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

 

 

 

              PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ 

                        Consilier  local,             Secretar Comună,    

           COVACI FLORIN                                                 DUMITRAŞ ANGELICA                                                   


