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PROCES   VERBAL 
 

Încheiat astăzi 18 IULIE 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 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 prin Dispoziţia nr.87 din 12 iulie 2017, 

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

nr.2452/12.07.2017, 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 stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac în conformitate cu 

Legea nr.153/2017, începând cu data de 1 iulie 2017; 

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

  2. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizațiilor consilierilor locali în conformitate cu 

Legea nr.153/2017, începând cu data de 1 iulie 2017, precum și modificarea Anexei nr.1 a H.C.L. 

Pesac nr.8/18.07.2016; 

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

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei topografice de actualizare date imobil 

(modificare suprafață) pentru imobilul (teren) cu nr.top. 865-871/a/2/34, înscris în C.F. nr.401556 

Pesac, aflat în proprietatea Comunei Pesac, domeniu privat, documentaţie întocmită de S.C. START-

TOPO S.R.L.; 

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

4. Diverse. 

 

Se supune la vot Ordinea de zi de către președintele de ședință, domnul Bogdan Ioan. 

 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 27.06.2017, de către doamna secretar Dumitraș Angelica. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

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

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

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: expunere de motive prezentată de primarul Comunei 

Pesac, proces verbal de consultare, referat secretar comună, adresa Insstituției Prefectului – 

Jud.Timiș, Proiectul de hotărâre nr.1/12.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP 

Pesac în conformitate cu Legea nr.153/2017, începând cu data de 1 iulie 2017 şi raportul Comisiei 

de specialitate I.  

Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.1/12.07.2017 (doi 

consilieri locali se abțin întrucât au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii, respectiv: 

domnul consilier local Dada Alin-Silviu și domnul consilier local Fluture Daniel-Ionel). 

Domnul primar solicită să i se permită să ia cuvântul și dă câteva explicații cu privire la 

cheltuielile de personal aprobate prin bugetul local pe anul 2017, precum și la modul în care a 

conceput propunerile de salarizare. 
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Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.1/12.07.2017. 

Se votează cu 7 voturi „pentru” și 4 voturi „abținere” (domnul consilier local Bogdan 

Alexandru, domnul consilier local Dada Alin-Silviu, domnul consilier local Fluture Daniel-Ionel și 

domnul consilier local Lungu Mihail se abțin întrucât au un interes patrimonial în problema supusă 

dezbaterii). 

 

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

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

cadrul Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: expunerea de motive prezentată de primarul 

Comunei Pesac, referat secretar comună, Proiectul de hotărâre nr.2/12.07.2017 privind stabilirea 

indemnizațiilor consilierilor locali în conformitate cu Legea nr.153/2017, începând cu data de 1 

iulie 2017, precum și modificarea Anexei nr.1 a H.C.L. Pesac nr.8/18.07.2016 şi raportul Comisiei 

de specialitate II. 

Comisia de specialitate II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.2/12.07.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.2/12.07.2017. 

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 III din cadrul 

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: documentație topografică întocmită de S.C. START-

TOPO S.R.L., raportul compartimentului de specialitate-inspector I asistent-responsabil urbanism, 

Proiectul de hotărâre nr.3/12.07.2017 privind aprobarea documentaţiei topografice de actualizare 

date imobil (modificare suprafață) pentru imobilul (teren) cu nr.top. 865-871/a/2/34, înscris în C.F. 

nr.401556 Pesac, aflat în proprietatea Comunei Pesac, domeniu privat, documentaţie întocmită de 

S.C. START-TOPO S.R.L. şi raportul Comisiei de specialitate III. 

Comisia de specialitate III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.3/12.07.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.3/12.07.2017. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

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

a) Adresa nr.818/04.07.2017 a Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” din Pesac înregistrată 

la Primăria Comunei Pesac sub nr.2333/04.07.2017; consiliul local ia act de 

conținutul adresei. 

Domnul consilier Jarda Alexandru: a participat și la ședința școlii și cel mai urgent 

lucru ar fi construirea unei săli de clasă pentru a nu se mai face ore de după-masă. 

Domnul primar: în funcție de disponibilitățile financiare, se pot aloca sumele 

necesare pentru lucrările solicitate. 

Consiliul local este de acord cu propunerea domnului primar. 

Se supune la vot propunerea domnului primar. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

b) Primarul Comunei Pesac supune spre analiză Consiliului Local Pesac problema 

achiziționării unui sistem de supraveghere a intravilanului localității. Acordă câteva 

detalii tehnice pe care le-a primit de la mai multe firme specializate în domeniu. 

Având în vedere furturile din localitate din ultima perioadă, consideră că trebuie luate 

anumite măsuri de prevenție. În acest sens, solicită Consiliului Local Pesac un acord 

de principiu pentru inițierea demersurilor necesare în scopul achiziționării unui sistem 

de supraveghere. 

Se supune la vot solicitarea-propunere a domnului primar. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

Nemaifiind alte discuţii, domnul primar TOMA CORNEL și domnul BOGDAN IOAN, 

preşedinte de şedinţă, mulţumesc tuturor pentru prezenţă şi participare şi declară închise lucrările 

şedinţei ordinare.    

 

              PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ 

                        Consilier  local,             Secretar Comună,    

           BOGDAN IOAN                                                 DUMITRAŞ ANGELICA                                                   


