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PROCES   VERBAL 

 
 

Încheiat astăzi 20 SEPTEMBRIE 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 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, LUNGU MIHAIL, MARCU CORNELIA, SLATINĂ 

FLORIN și VIPA STEFANIA-BIANCA. 

Sunt prezenţi 10 consilieri locali, lipsește domnul consilier local JIVAN MIHAI care este 

plecat în străinătate.  

Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Pesac prin Dispoziţia nr.122 din 14 

septembrie 2017, iar consilierii locali au fost convocaţi de către secretarul comunei telefonic şi prin 

invitaţia nr.3224 / 14.09.2017, 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 acordării unui ajutor financiar ca ajutor de 

înmormântare, doamnei Ciurar Ileana; 

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

 

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

facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Maria Brindea” Pesac, pentru anul 

școlar 2017-2018; 

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

 

  3. 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 2017-2018; 

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

 

 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor suplimentare de atribuire a terenurilor în 

vederea construirii de locuințe proprietate personală de către tineri, potrivit Legii nr. 15/2003 

republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 

5. Diverse. 

 

 

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

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (10 voturi).  

 

Se supune la vot Procesul-verbal al şedinţei anterioare ordinare a Consiliului Local Pesac 

care a avut loc în data de 28.08.2017, de către doamna secretar Dumitraș Angelica. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 
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 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 a două noi proiecte de 

hotărâre, respectiv: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii  de  investiţie  a  Proiectului „Construire 

grădiniță cu program prelungit, comuna Pesac”; acesta va deveni punctul 5 al Ordinii 

de zi modificate; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării unei Scrisori de Garanție pentru 

garantarea avansului în cadrul Proiectului: „Construire grădiniță cu program prelungit, 

comuna Pesac”; acesta va deveni punctul 6 al Ordinii de zi modificate. 

Punctul DIVERSE va deveni punctul 7 al Ordinii de zi modificate. 

 

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

Florin. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (10 voturi).  

 

 

I. Se trece la punctul unu 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 doamnei Ciurar Ileana însoțită de acte 

justificative  (act de identitate, certificatul de deces al soțului său Ciurar Jică, certificat de căsătorie, 

factură privind serviciile funerare necesare pentru înmormântare), anchetă socială, raport al 

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

nr.1/11.09.2017 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de înmormântare, 

doamnei Ciurar Ileana şi raportul Comisiei I.  

Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.1/11.09.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.1/11.09.2017. 

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 nr. II din 

cadrul Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: adresa Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” din 

localitatea Pesac, raportul compartimentului de specialitate inspector I principal-soluționare petiții,  

Proiectul de hotărâre nr.2/11.09.2017 privind desemnarea unui membru al Consiliului Local 

Pesac care să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Maria Brindea” 

Pesac, pentru anul școlar 2017-2018 şi raportul Comisiei de specialitate II.  

Doamna consilier local Vipa Stefania-Bianca propune pe domnul Jarda Alexandru.  

Nu se mai fac alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea doamnei Vipa Stefania-Bianca de către președintele de 

ședință, domnul Slatină Florin. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi propunerea doamnei Vipa Stefania-Bianca.  

Comisia de specialitate II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 2/11.09.2017, cu 

propunerea mai sus menționată. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.2/11.09.2017 cu propunerea doamnei Vipa 

Stefania-Bianca. 

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: raportul compartimentului de specialitate 

inspector I principal-soluționare petiții,  Proiectul de hotărâre nr.3/11.09.2017 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 2017-2018 şi raportul Comisiei de specialitate II.  
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Domnul primar solicită permisiunea de a interveni și explică faptul că în fiecare nou an școlar 

este necesară adoptarea unei astfel de hotărâri de către Consiliul Local Pesac, motiv pentru care a 

inițiat proiectul de hotărâre fără a avea o solicitare în acest sens din partea unității de învățământ. 

Ulterior inițierii proiectului de hotărâre nr.3/11.09.2017, Școala Gimnazială ”Maria Brindea” Pesac a 

înaintat o solicitare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Pesac în 

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității constituită la nivelul unității de învățământ prin 

adresa nr.1029/11.09.2017 și care a fost înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.3194/12.09.2017. 

Domnul consilier local Dada Alin-Silviu propune pe doamna Vipa Stefania-Bianca.  

Nu se mai fac alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea domnului Dada Alin-Silviu de către președintele de ședință, 

domnul Slatină Florin. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi propunerea domnului Dada Alin-Silviu. 

Comisia de specialitate II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.3/11.09.2017, cu 

propunerea mai sus menționată. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.3/11.09.2017 cu propunerea domnului Dada 

Alin-Silviu. 

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 

asistent-impozite și taxe, Proiectul de hotărâre nr.4/11.09.2017 privind stabilirea criteriilor 

suplimentare de atribuire a terenurilor în vederea construirii de locuințe proprietate personală de 

către tineri, potrivit Legii nr. 15/2003 republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi 

raportul Comisiei de specialitate III. 

Comisia de specialitate III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.4/11.09.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.4/11.09.2017. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

V. Se trece la punctul cinci 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: expunere de motive primar, raport al 

compartimentului de specialitate inspector I superior-achiziții publice, contractul de finanțare cu 

actele aferente, Proiectul de hotărâre nr.5/20.09.2017 privind aprobarea valorii  de  investiţie  a  

Proiectului „Construire grădiniță cu program prelungit, comuna Pesac” şi raportul Comisiei I.  

Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.5/20.09.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.5/20.09.2017. 

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: expunere de motive primar, raport al 

compartimentului de specialitate inspector I superior-achiziții publice, contractul de finanțare cu 

actele aferente, Proiectul de hotărâre nr.6/20.09.2017 privind aprobarea solicitării unei Scrisori 

de Garanție pentru garantarea avansului în cadrul Proiectului: „Construire grădiniță cu program 

prelungit, comuna Pesac” şi raportul Comisiei I.  

Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.6/20.09.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.6/20.09.2017. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 
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VII. Se trece la punctul șapte al Ordinii de zi-modificate: DIVERSE. 

a) Cererea domnului Teodor Magda înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.3091/31.08.2017 prin care solicită acordarea unui teren în localitatea Pesac, în 

suprafață de 20-25 ari pentru construcția unui cămin de bătrâni și a unei săli de 

evenimente; consiliul local ia act de conținutul cererii. 

Domnul primar: Dacă sunteți de acord, vom căuta identificarea unui teren de 20-25 

ari  vânzare este prin licitație publică. Prin și, în acest sens, vă solicit acordul de 

principiu, iar ulterior vom proceda la vânzarea respectivului teren în condițiile legii, 

respectiv prin licitație publică. Să i se întocmească un răspuns în acest sens. 

Domnul Slatină Florin, președinte de ședință, supune la vot propunerea 

domnului primar. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

b) Contractul de management administrativ-financiar înregistrat la Primăria Comunei 

Pesac sub nr.3195/12.09.2017 încheiat între Comuna Pesac și Școala Gimnazială 

„Maria Brindea” din Pesac. Consiliul Local Pesac ia act de conținutul actului. 

c) Domnul primar: se va informa dacă drumurile de exploatație sunt drumuri private; 

asta înseamnă că nu sunt la dispoziția oricui, ci doar a proprietarilor de teren din zona 

aferentă drumurilor de exploatație și Consiliul Local Pesac poate hotărî interzicerea 

accesului pentru persoanele care nu au terenuri în proprietate de o parte și alta a 

drumurilor de exploatație. 

 

 

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

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

 

 

 

              PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ 

                        Consilier  local,             Secretar Comună,    

           SLATINĂ FLORIN                                                 DUMITRAŞ ANGELICA                                                   
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