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PROCES   VERBAL 

 
 

Încheiat astăzi 21 DECEMBRIE 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, 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.193 din 21 decembrie 

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

nr.4636 / 15.12.2017, 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 încetarea contractului de închiriere a unor suprafețe din pajiștea 

comunală având nr.1238/10.03.2015, încheiat între Comuna Pesac și domnul Olteanu Ioan-

Alexandru; 

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

 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planurilor de situații pentru intabularea în cartea 

funciară a unor imobile reprezentând drumuri (DP 920 și DE 921) din Comuna Pesac, Județul Timiș, 

imobile aflate în proprietatea publică a Comunei Pesac;  

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

 

  3. Proiect de hotărâre privind instituirea unei taxe speciale de salubrizare; 

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

 

 4. 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 

prevederile legale în vigoare, începând cu data de 1 ianuarie 2018; 

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

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul 

Comunei Pesac,pentru anul 2018; 

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

 

6. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de 

stat la nivelul Comunei Pesac, rețea care va funcționa în anul școlar 2018-2019; 

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

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Strategiei anuale de Achiziții Publice a 

Comunei Pesac pe anul 2018; 

 - iniţiator: primar; raport comisia de specialitate nr. I. 
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  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de Achiziții Publice a Clubului 

Sportiv „ȘOIMII” Pesac pe anul 2018; 

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

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirea salariilor de bază pentru personalul 

contractual din cadrul Clubului Sportiv „ȘOIMII” Pesac, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, începând cu data de 1 ianuarie 2018; 

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

 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la H.C.L. Pesac nr.21/28.04.2017; 

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

 

11. Diverse. 

 

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

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (11 voturi).  

 

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

Pesac care a avut loc în data de 07.12.2017, de către doamna secretar Dumitraș Angelica. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 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 pe ordinea de zi a 

unui număr de 4 noi proiecte de hotărâre, respectiv: 

- Proiect de hotărâre nr.11/20.12.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac 

pe anul 2017; acesta va deveni punctul 11 al Ordinii de zi modificate; 

- Proiect de hotărâre nr.12/20.12.2017 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă al Comunei Pesac, Judeţul Timiș, conform prevederilor O.A.P. nr.96/2016; 

acesta va deveni punctul 12 al Ordinii de zi modificate; 

- Proiect de hotărâre nr.13/20.12.2017 privind delegarea atribuțiilor de Șef al Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) Pesac domnului Nedin Vasile-Petru, până la 

ocuparea respectivului post prin concurs; acesta va deveni punctul 13 al Ordinii de zi modificate; 

- Proiect de hotărâre nr.14/20.12.2017 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca 

ajutor de înmormântare, doamnei Lipitor Adriana; acesta va deveni punctul 14 al Ordinii de zi 

modificate. 

 

Punctul DIVERSE va deveni punctul 15 al Ordinii de zi modificate. 

 

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

Florin. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  

 

 

 

I. Se trece la punctul unu 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: cererea domnului Olteanu Ioan-Alexandru, raport al 

compartimentului de specialitate inspector I asistent-impozite și taxe, Proiectul de hotărâre 

nr.1/15.12.2017 privind încetarea contractului de închiriere a unor suprafețe din pajiștea comunală 

având nr.1238/10.03.2015, încheiat între Comuna Pesac și domnul Olteanu Ioan-Alexandru şi 

raportul Comisiei nr.III.  

Comisia de specialitate nr.III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.1/15.12.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.1/15.12.2017. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 
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II. Se trece la punctul doi 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: notă de fundamentare primar, raport al 

compartimentului de specialitate referent III asistent-cu atribuții delegate în domeniul urbanismului 

și amenajării teritoriului, planurile de situație întocmite de P.F.A. ing.Comloșan Ștefan, H.C.L. 

Pesac nr.29/15.05.2009, schiță, Proiectul de hotărâre nr.2/15.12.2017 privind aprobarea 

planurilor de situații pentru intabularea în cartea funciară a unor imobile reprezentând drumuri 

(DP 920 și DE 921) din Comuna Pesac, Județul Timiș, imobile aflate în proprietatea publică a 

Comunei Pesac şi raportul Comisiei de specialitate nr.III.  

Comisia de specialitate nr.III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.2/15.12.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.2/15.12.2017. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

III. Se trece la punctul trei 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: adresa ADID Timiș, raport al compartimentului de 

specialitate inspector I asistent-protecția mediului, prevederile Contractului nr.1791/28.09.2017 și 

ale Actului adițional nr.1 la Contractul nr.1791/28.09.2017, Proiectul de hotărâre nr.3/15.12.2017 

privind instituirea unei taxe speciale de salubrizare şi raportul Comisiei de specialitate nr.I.  

Comisia de specialitate nr.I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.3/15.12.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.3/15.12.2017. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

IV. Se trece la punctul patru 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, P.V. de consultare, 

referat secretar, raportul compartimentului de specialitate inspector I principal-contabil, Proiectul de 

hotărâre nr.4/15.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 

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

prevederile legale în vigoare, începând cu data de 1 ianuarie 2018 şi raportul Comisiei de 

specialitate nr.I. 

Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.4/15.12.2017 (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). 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.4/15.12.2017. 

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). 

 

 

V. Se trece la punctul cinci 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: referat secretar comună, aviz ANFP București, 

Proiectul de hotărâre nr.5/15.12.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 

la nivelul Comunei Pesac, pentru anul 2018 şi raportul Comisiei de specialitate nr.III. 

Comisia de specialitate nr.III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.5/15.12.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.5/15.12.2017. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

VI. Se trece la punctul șase 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 nr.1409/15.11.2017 a Școlii Gimnaziale 
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„Maria Brindea”, adresa Inspectoratului Școlar Județean Timiș nr.14014/14.11.2017, raportul 

Comisiei II din cadrul Consiliului Local Pesac, referat primar, raportul compartimentului de 

specialitate referent II-cultural, avizul conform nr.14434/14.12.2017 emis de Inspectoratul Școlar 

Județean Timiș, Proiectul de hotărâre nr.6/15.12.2017 privind organizarea rețelei unităților de 

învățământ preuniversitar de stat la nivelul Comunei Pesac, rețea care va funcționa în anul școlar 

2018-2019 şi raportul Comisiei de specialitate nr. II. 

Comisia de specialitate nr.II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.6/15.12.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.6/15.12.2017. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

VII. Se trece la punctul șapte 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, anunț dezbatere publică, 

Strategia anuală de achiziţii publice a Comunei Pesac pentru anul 2018, raportul compartimentului 

de specialitate inspector I superior-achiziții publice, Proiectul de hotărâre nr.7/15.12.2017 privind 

aprobarea Strategiei anuale de Achiziții Publice a Comunei Pesac pe anul 2018 şi raportul Comisiei 

de specialitate nr.I. 

Comisia de specialitate nr.I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.7/15.12.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.7/15.12.2017. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

VIII. Se trece la punctul opt 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: adresa Clubului Sportiv ”ȘOIMII” Pesac, anunț 

dezbatere publică, Strategia anuală de Achiziții Publice a Clubului Sportiv „ȘOIMII” Pesac pe anul 

2018, raportul compartimentului de specialitate referent II-cultural, Proiectul de hotărâre 

nr.8/15.12.2017 aprobarea Strategiei anuale de Achiziții Publice a Clubului Sportiv „ȘOIMII” 

Pesac pe anul 2018 şi raportul Comisiei de specialitate nr.I. 

Comisia de specialitate nr.I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.8/15.12.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.8/15.12.2017. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

IX. Se trece la punctul nouă 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: adresa Clubului Sportiv ”ȘOIMII” Pesac, P.V. de 

consultare, raportul compartimentului de specialitate inspector I principal-contabil, Proiectul de 

hotărâre nr.9/15.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din 

cadrul Clubului Sportiv „ȘOIMII” Pesac, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, începând 

cu data de 1 ianuarie 2018 şi raportul Comisiei de specialitate nr.I. 

Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.9/15.12.2017 (un 

consilier local se abține întrucât are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii, 

respectiv: domnul consilier local Dada Alin-Silviu). 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.9/15.12.2017. 

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

Silviu se abține întrucât au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii). 

 

 

X. Se trece la punctul zece 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: adresa ADID Timiș și Actul adițional la contractul 

nr.1791/28.09.2017, adresa CJ Timiș, raportul compartimentului de specialitate inspector I asistent-

impozite și taxe, Proiectul de hotărâre nr.10/15.12.2017 privind modificarea Anexei nr.1 la H.C.L. 

Pesac nr.21/28.04.2017 şi raportul Comisiei de specialitate nr.I. 

Comisia de specialitate nr.I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.10/15.12.2017. 
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Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.10/15.12.2017. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

XI. Se trece la punctul unsprezece 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: adresa D.G.R.F.P. Timișoara, adresa Școlii 

Gimnaziale „Maria Brindea”, raportul compartimentului de specialitate inspector I principal-

contabil, Proiectul de hotărâre nr.11/20.12.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei 

Pesac pe anul 2017 şi raportul Comisiei de specialitate nr.I. 

Comisia de specialitate nr.I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.11/20.12.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.11/20.12.2017. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

XII. Se trece la punctul douăsprezece 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: referat primar, expunere de motive primar, raportul 

compartimentului de specialitate referent III-lucrător social cu atribuții delegate de Șef 

S.V.S.U.Pesac, Proiectul de hotărâre nr.12/20.12.2017 privind înființarea Serviciului Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Pesac, Judeţul Timiș, conform prevederilor O.A.P. 

nr.96/2016 şi raportul Comisiei de specialitate nr.III. 

Comisia de specialitate nr.III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.12/20.12.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.12/20.12.2017. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

XIII. Se trece la punctul treisprezece 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 

principal-contabil, Proiectul de hotărâre nr.13/20.12.2017 privind delegarea atribuțiilor de Șef al 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) Pesac domnului Nedin Vasile-Petru, până 

la ocuparea respectivului post prin concurs şi raportul Comisiei de specialitate nr.III. 

Comisia de specialitate nr.III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.13/20.12.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.31/20.12.2017. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

XIV. Se trece la punctul patrusprezece 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 depusă de doamna Lipitor Adriana, ancheta 

socială, raportul compartimentului de specialitate inspector I principal-contabil, Proiectul de 

hotărâre nr.14/20.12.2017 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de 

înmormântare, doamnei Lipitor Adriana şi raportul Comisiei de specialitate nr.I. 

Comisia de specialitate nr.I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.14/20.12.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.14/20.12.2017. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

XV. Se trece la punctul șase al Ordinii de zi-modificate: DIVERSE. 

a) Cererea domnului Rus Răzvan-Gavril înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.4572/13.12.2017; consiliul local ia act de conținutul cererii și își exprimă un acord 

de principiu privind oportunitatea vânzării spațiului liber de lângă Căminul Cultural 

Pesac; domnul primar intervine și arată faptul că este necesar ca mai întâi să se 

realizeze un raport de evaluare și abia ulterior să se adopte o hotărâre însă cu 

respectarea cvorumului prevăzut de lege pentru vânzarea de imobile din patrimoniul 

UAT; vânzarea se va face prin licitație publică, organizată în condițiile legii; domnul 
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primar Toma Cornel propune să i se întocmească petentului un răspuns potrivit celor 

antemenționate. 

Se supune la vot propunerea domnului primar Toma Cornel. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

b) Adresa nr.14742/S3/04.12.2017 a Instituției Prefectului-Județul Timiș înregistrată la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.4452/07.12.2017; consiliul local ia act de conținutul 

adresei. 

c) Raport privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 

2017 înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.4569/13.12.2017 și Informarea 

înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4570/13.12.2017 - întocmite de 

lucrătorul social din cadrul primăriei; consiliul local ia act de conținutul 

documentelor, fără obiecțiuni. 

 

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

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

 

 

 

              PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ 

                        Consilier  local,             Secretar Comună,    

           COVACI FLORIN                                                 DUMITRAŞ ANGELICA                                                   
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