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PROCES   VERBAL 

 
 

Încheiat astăzi 17 APRILIE 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, BOGDAN ALEXANDRU-PETRU, 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.  

La ședință participă și domnul Gruia Cuzman, cetățean al Comunei Pesac care a solicitat și a 

primit permisiunea de a participa la lucrările ședinței, aceasta fiind publică. 

Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Pesac prin Dispoziţia nr.46 din 11 aprilie 

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

nr.1388/11.04.2018, 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 rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2018; 

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

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării, prin act adiţional, a pct.1 al art.II din 

contractul de închiriere nr.1228/10.03.2015 încheiat între Comuna Pesac şi domnul Iuhasz Daniel, 

precum și a Anexelor nr.1-3 la contractul de închiriere;  

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

 

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 
1358/31.03.2011 încheiat între Comuna Pesac și domnul Haiduc Nicolae; 

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

 

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 29.03.2018, de către doamna secretar Dumitraș Angelica. 

 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: raportul compartimentului de specialitate inspector I 

principal-contabil, adresa primită de la D.G.R.F.P Timișoara, adresa Școlii Gimnaziale „Maria 

Brindea” Pesac, Proiectul de hotărâre nr.1/11.04.2018 privind rectificarea bugetului local al 

Comunei Pesac pe anul 2018 şi rapoartele Comisiilor nr.I și II.  

Comisiile de specialitate nr.I și II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.1/11.04.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.1/11.04.2018. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

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

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: cererea domnului Iuhasz Daniel, raport al 

compartimentului de specialitate inspector I asistent-impozite și taxe, procesul verbal de adjudecare 

nr. 1200/09.03.2015, contractul de închiriere nr.1228/10.03.2015 însoțit de actul adițional nr.1, 

Proiectul de hotărâre nr.2/11.04.2018 privind aprobarea modificării, prin act adiţional, a pct.1 al 

art.II din contractul de închiriere nr.1228/10.03.2015 încheiat între Comuna Pesac şi domnul Iuhasz 

Daniel, precum și a Anexelor nr.1-3 la contractul de închiriere şi raportul Comisiei de specialitate 

nr.III.  

Comisia de specialitate nr.III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.2/11.04.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.2/11.04.2018. 

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: raport al compartimentului de specialitate inspector I 

principal-agricol, contractul de închiriere nr.1358/31.03.2011 însoțit de actul adițional nr.1, 

Proiectul de hotărâre nr.3/11.04.2018 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 
1358/31.03.2011 încheiat între Comuna Pesac și domnul Haiduc Nicolae şi raportul Comisiei de 

specialitate nr.III.  

Comisia de specialitate nr.III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.3/11.04.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.3/11.04.2018. 

Se votează cu 10 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” (domnul consilier local Fluture 

Daniel-Ionel se abține întrucât are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii). 

 

 

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

a) Adresa Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Timiș având 

nr.8380/20.03.2018 înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1130/23.03.2018; 

consiliul local ia act de conținutul adresei. 

b) Adresa Instituției Prefectului-Județul Timiș nr.PE180/S3/30.03.2018 înregistrată la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.1298/02.04.2018; consiliul local ia act de conținutul 

adresei. 

c) Adresa Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Comuna Pesac nr.491/12.04.2018 

înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1399/12.04.2018 prin care este 

înaintată adresa I.S.J. Timiș nr.3609/11.04.2018 însoțită de O.M.E.N. 

nr.3529/04.04.2018; consiliul local ia act de conținutul adreselor și al actului normativ 

comunicat.  

d) Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri (ADID) Timiș 

nr.841/13.04.2018 înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1425/16.04.2018; 

consiliul local ia act de conținutul adresei.  

e) Domnul Gruia Cuzman: - are o propunere în ceea ce privește sărbătorirea 

Centenarului în Comuna Pesac, respectiv să se realizeze o placă comemorativă pe 
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casa fostului învățător Brindea; de asemenea, pe drumul Sânpetrului, crucea din 

marmură realizată în anul 1920 la inițiativa învățătorului Brindea să fie reabilitată; la 

fel, să fie reabilitate încă două monumente: cel care reprezintă crucea ortodoxă situată 

în extravilanul localității Pesac și cel care reprezintă crucea catolică situată la ieșirea 

din Comuna Pesac spre Comuna Periam, vis-a-vis de pădure; 

    - informează asupra faptului că vin din alte localități cu 

căruțe pline de gunoi și le golesc pe raza localității Pesac, între calea ferată și drum, 

pe drumul zis Tarei; 

    - unii agricultori cultivă lubenițe, dar unde se aruncă 

stivele de folii și furtunele de udare prin picurare; 

    - oile altora au intrat pe câmpul său; trebuie soluționată 

această problemă; 

    - invită consilierii locali, într-o zi frumoasă, cu 

tractorașul său să viziteze câmpul plin cu flori de rapiță și alte flori de câmp. 

 

 

 

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 Comună,    

            BOGDAN ALEXANDRU-PETRU                                     DUMITRAŞ ANGELICA                                                   


