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PROCES   VERBAL 
 

Încheiat astăzi 18 MAI 2017, 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 DADA STEFANIA-

AURELIA înlocuitor al domanei 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.53 din 12 mai 2017, 

iar consilierii locali au fost convocaţi de către secretarul consiliului local telefonic şi prin invitaţia 

nr.1785/12.05.2017, 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 Raportului procedurii de atribuire a contractului de 

achiziție publică „Servicii întocmire PT+DDE+DTAC+ Asistență tehnică din partea proiectantului 

pentru obiectiv CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT,  COMUNA PESAC” 

- Invitație de participare nr. 402542 / 03.04.2017; 

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

 

  2. Proiect de hotărâre privind numirea responsabilului de achiziții la nivelul întregului proiect 

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

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

 

  3. Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenței terenului înscris în C.F. nr.401556 

Pesac (Nr. C.F. vechi: 3240), având nr. cadastral 865-871/a/2/34, în suprafaţă totală de 1.590 mp,  la 

domeniul privat al Comunei Pesac, precum şi radierea dreptului de folosinţă veşnică înscris în 

favoarea numiților Burnari Gheorghe și soția Burnari Ana, născută Pop; 

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

 

4. Diverse. 

 

 

Se supune la vot Ordinea de zi de către președintele de ședință, doamna Vipa Stefania-

Bianca. 

 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 28.04.2017, de către doamna secretar Dumitraș Angelica. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 
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Înainte de a trece la primul punct al ordinii de zi, domnul primar intervine și solicită 

consiliului local aprobarea modificării ordinii de zi prin introducerea unui nou proiect de hotărâre pe 

ordinea de zi, respectiv: 

 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei de evaluare a ofertelor care vor 

fi depuse în cadrul procedurii „Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Pesac, 

localitatea Pesac”; acesta va deveni punctul 4 al ordinii de zi modificate. 

 

Punctul DIVERSE va deveni punctul nr.5 al ordinii de zi modificate.  

 

Se supune la vot Ordinea de zi modificată de către președintele de ședință, doamna Vipa 

Stefania-Bianca. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

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

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

I superior-achiziții publice, raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, 

Notificarea înregistrată și verificată la CRFIR 5 Vest cu nr. F0720EN00011653700333, Invitație de 

participare nr. 402542/03.04.2017, Proiectul de hotărâre nr.1/12.05.2017 privind aprobarea 

Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică „Servicii întocmire 

PT+DDE+DTAC+ Asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectiv CONSTRUIRE 

GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT,  COMUNA PESAC” - Invitație de participare nr. 

402542 / 03.04.2017 şi raportul Comisiei de specialitate I  

Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.1/12.05.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.1/12.05.2017. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

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

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

inspector I superior-achiziții publice, Invitație de participare / Anunț de participare simplificat 

nr.404576/05.05.2017, Contractul de finanțare nr. C0720AN00031553700602/22.12.2016, Proiectul 

de hotărâre nr.2/12.05.2017 privind numirea responsabilului de achiziții la nivelul întregului 

proiect „Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Pesac, localitatea Pesac” şi 

raportul Comisiei de specialitate II. 

Comisia de specialitate II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.2/12.05.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.2/12.05.2017. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

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

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

superior-achiziții publice, extras C.F., Proiectul de hotărâre nr.3/12.05.2017 privind constatarea 

apartenenței terenului înscris în C.F. nr.401556 Pesac (Nr. C.F. vechi: 3240), având nr. cadastral 

865-871/a/2/34, în suprafaţă totală de 1.590 mp, la domeniul privat al Comunei Pesac, precum şi 

radierea dreptului de folosinţă veşnică înscris în favoarea numiților Burnari Gheorghe și soția 

Burnari Ana, născută Pop şi raportul Comisiei de specialitate III. 

Comisia de specialitate III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.3/12.05.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.3/12.05.2017. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 
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IV. Se trece la punctul patru al Ordinii de zi-modificate. 

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

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

I superior-achiziții publice, referat de necesitate, notă justificativă, contract de servicii pentru 

cooptare expert tehnic, Proiectul de hotărâre nr.4/16.05.2017 privind aprobarea constituirii 

comisiei de evaluare a ofertelor care vor fi depuse în cadrul procedurii „Realizare sistem de 

canalizare și stație de epurare în comuna Pesac, localitatea Pesac” şi raportul Comisiei de 

specialitate I. 

Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.4/16.05.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.4/16.05.2017. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

a) Cererea domnului Todor Mihai înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.1526/20.04.2017 prin care solicită Consiliului Local Pesac ajutor de înmormântare pentru soția 

decedată, întrucât veniturile sale sunt mici; consiliul local ia act de conținutul adresei și de conținutul 

anchetei sociale înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1781/12.05.2017 și efectuată de către 

Compartimentul Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

Doamna secretar Dumitraș Angelica: intervine și precizează faptul că, în baza actelor anexate 

cererii, precum și în urma verificărilor, a fost întocmită ancheta socială prin care se constată că 

domnul Todor Mihai împreună cu familia acestuia (formată din cei doi copii majori și nepoata sa 

minoră) realizează venituri în cuantum brut lunar de 3.175 lei, fiica petentului beneficiind deja de 

ajutor de înmormântare pentru mama sa decedată (ajutor social – neimpozabil) în cuantum de 1.200 

lei de la angajator; de asemenea, am fost informați că și petentul a beneficiat sau va beneficia de 

ajutor de înmormântare de la locul său de muncă; din aceste considerente, propune a se întocmi un 

răspuns prin care să se explice petentului faptul că din bugetul local se poate acorda ajutor de 

înmormântare doar pentru cazurile deosebit de dificile, respectiv pentru familiile fără venituri sau 

pentru cei care beneficiază de ajutor social. Consiliul local nu poate acorda ajutor de înmormântare 

celor care au beneficiat deja de un astfel de sprijin financiar din altă sursă și, pe cale de consecință, 

cererea nu paote fi soluționată favorabil. 

Consilierii locali sunt de acord cu opinia doamnei secretar și subliniază că se poate crea un 

precedent periculos prin acordarea unor sume din bugetul local unor persoane sau familii cu o 

situație financiară mai puțin precară. Scopul acordării ajutorului de înmormântare este unul de sprijin 

al persoanelor sau familiilor foarte sărace. 

Se supune la vot propunerea doamnei secretar Dumitraș Angelica, respectiv întocmirea 

unui răspuns în sensul mai sus menționat.  

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  

 

 b) Doamna consilier local Vipa Stefania-Bianca precizează faptul că la sfârșitul lunii mai, 

expiră cele trei luni de mandat în calitate de președinte al Consiliului Local Pesac, motiv pentru care 

solicită a se efectua o nouă propunere pentru perioada iunie 2017 – august 2017, pentru funcția de 

președinte al Consiliului Local Pesac. 

 Domnul consilier local Jarda Alexandru propune pe domnul Bogdan Ioan. 

 Nu se mai fac alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea domnului Jarda Alexandru.  

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  

Deci, președinte de ședință pentru lunile iunie-august 2017 va fi domnul consilier local 

Bogdan Ioan. 

 

Nemaifiind alte discuţii, doamna VIPA STEFANIA-BIANCA, preşedinte de şedinţă, 

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

 

              PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ 

                        Consilier  local,             Secretar Comună,    

     VIPA STEFANIA-BIANCA                                    DUMITRAŞ ANGELICA                                                   
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