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PROCES   VERBAL 
 

Încheiat astăzi 19 FEBRUARIE 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.15 din 14 februarie 2020, 

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

convocarea nr.594/14.02.2020, 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 pentru aprobarea raportului primarului pe anul 2019 privind starea 

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

 - iniţiator: primar; Proces-verbal al comisiei speciale de inventariere; raport al 

compartimentului de specialitate inspector I principal-contabil; aviz Comisia de specialitate nr.I din 

cadrul Consiliului Local Pesac. 

 

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de  încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 

2019; 

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

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

 

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2020; 

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

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

 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru al Consiliului Local Pesac care să facă 

parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” din Comuna Pesac, pentru 

anul școlar 2019-2020; 

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

petiții; aviz Comisia de specialitate nr.II din cadrul Consiliului Local Pesac. 

 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Pesac 

în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității constituită la nivelul Școlii Gimnaziale „Maria 

Brindea” din Comuna Pesac pentru anul școlar 2019-2020; 

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

petiții; aviz Comisia de specialitate nr.II din cadrul Consiliului Local Pesac. 

  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Comunei 

Pesac pe anul 2020 – actualizat și definitivat după aprobarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 

2020; 

 - iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate consilier achiziții publice I 

superior; aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul Consiliului Local Pesac. 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Clubului 

Sportiv „ȘOIMII Pesac” pe anul 2020 – actualizat și definitivat după aprobarea bugetului Clubului 

Sportiv „ȘOIMII Pesac” pe anul 2020; 

 - iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate consilier achiziții publice I 

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

 

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Grupului de Lucru Local (G.L.L.) 

înființat la nivelul Comunei Pesac; 

 - iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate responsabil cu problematica 

romilor la nivelul U.A.T. Comuna Pesac; aviz Comisia de specialitate nr.III din cadrul Consiliului 

Local Pesac. 

 

9. Proiect de hotărâre privind APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR 

LEGATE DE PROIECTUL: Extindere, modernizare și dotare Școala gimnazială „Maria Brindea” 

Pesac;  

- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate consilier achiziții publice I 

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

 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Pesac nr.8/28.01.2020 privind aprobarea 

numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2019-2020 pentru elevii din 

învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Pesac; 

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

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

 

11. Adresa nr.298/04.02.2020 Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Timiș. Adresa 

nr.16/12.02.2020 a A.D.I. DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ VEST. Diverse. 

 

Se supune la vot Ordinea de zi de către președintele de ședință, domnul Lungu Mihail. 

 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 28.01.2020, de către doamna Dumitraș Angelica, secretar general al U.A.T. 

 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 nr.I din cadrul 

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

Pesac, procesul-verbal al comisiei speciale de inventariere, Proiectul de hotărâre nr.1/12.02.2020 

pentru aprobarea raportului primarului pe anul 2019 privind starea economică, socială și de mediu a 

unității administrativ-teritoriale Comuna Pesac, raportul compartimentului de specialitate inspector I 

principal-contabil și avizul Comisiei de specialitate nr.I. 

Comisia de specialitate nr.I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.1/12.02.2020. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.1/12.02.2020. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

II. Se trece la punctul doi 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, Proiectul de hotărâre nr.2/12.02.2020 privind aprobarea contului de  încheiere a exerciţiului 

bugetar pe anul 2019, raportul compartimentului de specialitate inspector I principal-contabil şi avizul 

Comisiei de specialitate nr.I. 

Comisia de specialitate nr.I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.2/12.02.2020. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.2/12.02.2020. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 
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III. Se trece la punctul trei 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, rapoartele compartimentului de specialitate inspector I principal-contabil, anunțurile privind 

dezbaterea publică asupra bugetului local pe anul 2020, adresă inspector I asistent-impozite și taxe din 

cadrul Primăriei Comunei Pesac, adresa nr.76/14.01.2020 a Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Comuna 

Pesac, adresa nr.4/14.01.2020 a Clubului Sportiv „Șoimii” Pesac, adresa Comunității Cultului 

Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolică Pesac (BETEL), adresa Bisericii Penticostale „EFES” din 

localitatea Pesac, adresa Bisericii Creștine Baptiste Pesac, adresa Parohiei Ortodoxe Române Pesac, 

adresa nr.1406/29.01.2020 a Consiliului Judeţean Timiş, adresa nr.365/07.02.2020 a D.G.R.F.P. 

Timișoara, raportul nr.560/12.02.2020 elaborat de primarul Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre 

nr.3/12.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2020 şi avizul Comisiei 

de specialitate nr.I. 

Comisia de specialitate nr.I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.3/12.02.2020. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.3/12.02.2020. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

IV. Se trece la punctul patru 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.202/31.01.2020 a Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac, raportul 

compartimentului de specialitate inspector I principal-soluționare petiții, Proiectul de hotărâre 

nr.4/12.02.2020 privind desemnarea unui membru al Consiliului Local Pesac care să facă parte din 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” din Comuna Pesac, pentru anul școlar 

2019-2020 şi avizul Comisiei de specialitate nr.II. 

Comisia de specialitate II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.4/12.02.2020. 

Domnul Lungu Mihail, președinte de ședință, solicită consilierilor să facă propuneri pentru 

desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație constituit la nivelul Școlii Gimnaziale „Maria 

Brindea” Pesac. 

Doamna consilier local Marcu Cornelia propune pe domnul Slatină Florin.  

Nu se mai fac alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea doamnei Marcu Cornelia de către președintele de ședință, domnul 

Lungu Mihail. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.4/12.02.2020 cu propunerea doamnei Marcu 

Cornelia. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

V. Se trece la punctul cinci 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.202/31.01.2020 a Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac, raportul 

compartimentului de specialitate inspector I principal-soluționare petiții, Proiectul de hotărâre 

nr.5/12.02.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Pesac în Comisia 

pentru Evaluarea și Asigurarea Calității constituită la nivelul Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” din 

Comuna Pesac pentru anul școlar 2019-2020 şi avizul Comisiei de specialitate nr.II. 

Comisia de specialitate II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.5/12.02.2020. 

Domnul Lungu Mihail, președinte de ședință, solicită consilierilor să facă propuneri pentru 

desemnarea unui membru în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (C.E.A.C.) constituită la 

nivelul Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac. 

Domnul consilier local Lungu Mihail propune pe doamna Vipa Stefania-Bianca.  

Nu se mai fac alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea domnului Lungu Mihail de către președintele de ședință, domnul 

Lungu Mihail. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 
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Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.5/12.02.2020, cu propunerea domnului Lungu 

Mihail. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

VI. Se trece la punctul șase 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, Proiectul de hotărâre nr.6/12.02.2020 privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor 

Publice al Comunei Pesac pe anul 2020 – actualizat și definitivat după aprobarea bugetului local al 

Comunei Pesac pe anul 2020, raportul compartimentului de specialitate - consilier achiziţiile publice I 

superior şi avizul Comisiei de specialitate nr.I. 

Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.6/12.02.2020. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.6/12.02.2020. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

VII. Se trece la punctul șapte 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, adresa Clubului Sportiv „ȘOIMII Pesac” având nr.12/12.02.2020, Proiectul de hotărâre 

nr.7/12.02.2020 privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Clubului Sportiv 

„ȘOIMII Pesac” pe anul 2020 – actualizat și definitivat după aprobarea bugetului Clubului Sportiv 

„ȘOIMII Pesac” pe anul 2020, raportul compartimentului de specialitate - consilier achiziţiile publice I 

superior şi avizul Comisiei de specialitate nr.I. 

Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.7/12.02.2020. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.7/12.02.2020. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

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

Doamna consilier local Vipa Stefania-Bianca, secretar al Comisiei de specialitate nr.III din 

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

Comunei Pesac, Dispoziția Primarului Comunei Pesac nr.14/04.02.2020, actul de actualizare a 

componenței Grupului de Inițiativă Locală (G.I.L.), Proiectul de hotărâre nr.8/12.02.2020 privind 

actualizarea componenței Grupului de Lucru Local (G.L.L.) înființat la nivelul Comunei Pesac, raportul 

compartimentului de specialitate - responsabil cu problematica romilor la nivelul U.A.T. Comuna Pesac 

şi avizul Comisiei de specialitate nr.II. 

Comisia de specialitate III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.8/12.02.2020. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.8/12.02.2020. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

IX. Se trece la punctul nouă 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, Solicitarea de clarificare 1 pentru proiectul „Extindere, modernizare și dotare Școala gimnazială 

„Maria Brindea” Pesac”, Cererea de finanțare actualizată cu clarificările solicitate pentru proiect, Studiul 

de fezabilitate Extindere, modernizare și dotare Școala gimnazială ”Maria Brindea” Pesac (NR. 

52/2018) întocmit de S.C. EUROENGINEERING TIMIȘOARA  S.R.L.-D, Proiectul de hotărâre 

nr.9/12.02.2020 privind APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE 

PROIECTUL: Extindere, modernizare și dotare Școala gimnazială „Maria Brindea” Pesac, raportul 

compartimentului de specialitate - consilier achiziţiile publice I superior şi avizul Comisiei de 

specialitate nr.I. 

Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.9/12.02.2020. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.9/12.02.2020. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

X. Se trece la punctul zece al Ordinii de zi. 
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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, adresa nr.57/13.02.2020 a Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac, Proiectul de hotărâre 

nr.10/13.02.2020 pentru modificarea H.C.L. Pesac nr.8/28.01.2020 privind aprobarea numărului și a 

cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Pesac, raportul compartimentului de specialitate 

inspector I principal-contabil şi avizul Comisiei de specialitate nr.I. 

Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.10/13.02.2020. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.10/13.02.2020. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

XI. Se trece la punctul unsprezece al Ordinii de zi: DIVERSE. 

a) Adresa nr.298/04.02.2020 Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Timiș; 

consiliul local ia act de conținutul referatului, fără obiecțiuni; 

b) Adresa nr.16/12.02.2020 a A.D.I. DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ VEST; domnul rimar 

intervine și explică faptul că a fost prezent la ședința Adunării Generale a Asociaților a 

A.D.I. DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ VEST din data de 03.02.2020 unde s-a discutat că se va 

face un studiu de fezabilitate la nivelul tuturor U.A.T.-urilor care fac parte din A.D.I. 

DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ VEST pentru crearea unei rețele de gaz care să acopere 

distribuirea gazului în toate localitățile din asociație; s-a făcut o estimare cu valoarea cu 

care să contribuie U.A.T.-urile care fac parte din A.D.I. DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ VEST 

și ce investiții ar trebui să se realizeze de distribuitorii de gaz pentru fiecare localitate; în 

funcție de lungimea rețelei de gaz care ar fi necesară pentru fiecare U.A.T. membru al 

asociației, s-a stabilit o cotizație anuală; astfel, pentru Comuna Pesac s-a estimat o valoare 

de 66.000 lei ca și cotizație anuală, însă nu am putut prevedea în bugetul local pe anul 

2020 această sumă pentru că nu există această posibilitate financiară în momentul de față; 

anul acesta e un an bugetar extrem de greu pentru comuna noastră; am fost obligați să 

plătim aproximativ 2 miliarde lei la începutul anului către A.F.M. pentru proiectul cu 

împădurirea și care nu a putut fi implementat din cauza secetei și ca urmare a faptului că 

proiectul conceput la nivel județean nu a prevăzut și irigarea suprafețelor împădurite, apoi 

vor fi alegeri locale anul acesta și toate cheltuielile cu acestea se vor suporta tot din 

bugetul local; din aceste considerente, vă solicit aprobarea pentru a transmite un răspuns 

către A.D.I. DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ VEST prin care Consiliul Local Pesac să-și 

exprime acordul de principiu pentru aprobarea cuantumului și plății cotizației anuale de 

66.000 lei și adoptarea unei hotărâri în acest sens de îndată ce vom găsi resursele 

financiare necesare. 

Se supune la vot propunerea domnului primar. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

c) Domnul Lungu Mihail, președintele de ședință pentru perioada decembrie 2019 – 

februarie 2020, anunță faptul că la sfârșitul acestei luni îi expiră mandatul de președinte și 

solicită o nouă propunere pentru următoarele 3 luni, respectiv pentru perioada martie – 

mai 2020. 

 Domnul consilier local Lungu Mihail propune pe domnul Bogdan Alexandru. Nu se mai 

fac alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea domnului Lungu Mihail.  

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  

 

Nemaifiind alte discuţii, domnul LUNGU MIHAIL, 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.,    

            LUNGU MIHAIL                                                 DUMITRAŞ ANGELICA                                                   
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