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PROCES   VERBAL 

 
 

Încheiat astăzi 22 NOIEMBRIE 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.170 din 15 noiembrie 

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

nr.4146 / 15.11.2017, 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 rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2017; 

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

 

 2. Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenței terenului înscris în C.F. nr.401652 

Pesac (Nr. C.F. vechi: 3175), având Nr.top.: 865-871/87, în suprafaţă totală de 719 mp,  la domeniul 

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

numiților Dragoi Sofia și Dragoi Ioan;  

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

 

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenții 

personali, precum și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 

2018; 

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

 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local care 

trebuie prestate pentru sumele acordate ca ajutor social, potrivit Legii nr.416/2001, pentru anul 2018; 

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

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei Culturale a Comunei Pesac pentru anul 

2018; 

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

 

6. Diverse. 

 

Se supune la vot Ordinea de zi de către președintele de ședință, domnul Slatină 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 01.11.2017, de către doamna secretar Dumitraș Angelica. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 
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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: raport al compartimentului de specialitate 

inspector I principal-contabil, Proiectul de hotărâre nr.1/14.11.2017 privind rectificarea bugetului 

local al Comunei Pesac pe anul 2017 şi raportul Comisiei nr.I.  

Comisia de specialitate nr.I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.1/14.11.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.1/14.11.2017. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

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

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: raport al compartimentului de specialitate referent III 

asistent-cu atribuții delegate în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, extras C.F.,  

Proiectul de hotărâre nr.2/14.11.2017 privind constatarea apartenenței terenului înscris în C.F. 

nr.401652 Pesac (Nr. C.F. vechi: 3175), având Nr.top.: 865-871/87, în suprafaţă totală de 719 mp,  

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

favoarea numiților Dragoi Sofia și Dragoi Ioan şi raportul Comisiei de specialitate nr.III.  

Comisia de specialitate nr.III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.2/14.11.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.2/14.11.2017. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

III. Se trece la punctul trei 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: raport al compartimentului de specialitate 

referent III asistent-lucrător social, Proiectul de hotărâre nr.3/14.11.2017 privind aprobarea 

numărului maxim de posturi pentru asistenții personali, precum și a numărului de indemnizații 

acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2018 şi raportul Comisiei de specialitate nr.II.  

Comisia de specialitate nr.II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.3/14.11.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.3/14.11.2017. 

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: raportul compartimentului de specialitate 

referent III asistent-lucrător social, referat viceprimar, Proiectul de hotărâre nr.4/14.11.2017 

privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local care trebuie prestate pentru 

sumele acordate ca ajutor social, potrivit Legii nr.416/2001, pentru anul 2018 şi raportul Comisiei 

de specialitate nr. II. 

Comisia de specialitate nr.II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.4/14.11.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.4/14.11.2017. 

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: raportul compartimentului de specialitate 

referent II-cultural, Proiectul de hotărâre nr.5/14.11.2017 privind aprobarea Agendei Culturale a 

Comunei Pesac pentru anul 2018 şi raportul Comisiei de specialitate nr. II. 

Comisia de specialitate nr.II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.5/14.11.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.5/14.11.2017. 

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

 

a) Adresa nr.1409/15.11.2017 a Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” din localitatea Pesac 

înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4163/15.11.2017 prin care se înaintează 

adresa Inspectoratului Școlar Județean Timiș nr.14014/14.11.2017; doamna secretar 

Dumitraș Angelica cere permisiunea de a lua cuvântul și precizează că nu este normal 

a se adopta hotărâre până nu se publică în Monitorul Oficial al României Ordinul 

M.E.N. nr.5472/2017 invocat în adresa I.S.J. Timiș; de asemenra, nu este logic a se 

adopta o hotărâre privind aprobarea unui „proiect de rețea școlară”, întrucât I.S.J. 

Timiș atrăgea mereu atenția că orice hotărâre cu privire la rețeaua școlară trebuie să se 

adopte cu avizul prealabil al I.S.J. Timiș; domnul consilier local Lungu Mihail  

intervine și menționează că este de acord cu opinia doamnei secretar; propune, ca 

după publicarea în Monitorul Oficial al României a actului normativ antemenționat, 

să se întocmească, la fel ca în fiecare an, proiectul de hotărâre însoțit de referatul 

primarului și  raportul Comisiei II din cadrul consiliului local, documente care să fie 

înaintate printr-o adresă de solicitare a avizului prealabil, necesar pentru adoptarea 

unei hotărâri. 

Se supune la vot propunerea domnului consilier local Lungu Mihail. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

b) Cererea de revocare a S.C. SEMINT TOP S.R.L. înregistrată la Primăria Comunei 

Pesac sub nr.4174/16.11.2017; consiliul local ia act de conținutul acesteia; domnul 

primar intervine și explică faptul că se va solicita Instituției Prefectului-Județul Timiș 

avizul de legalitate pentru H.C.L. Pesac nr.65/2017; domnul Bogdan Alexandru-

Petru, consilier local propune a se întocmi un răspuns către S.C. SEMINT TOP S.R.L. 

în acest sens, respectiv a se indica faptul că se va solicita Instituției Prefectului-

Județul Timiș aviz de legalitate pentru H.C.L. Pesac nr.65/2017, urmând ca și 

Consiliul Local Pesac să adopte sau nu o hotărâre de revocare doar după primirea 

avizului, pozitiv sau negativ. 

Se supune la vot propunerea domnului consilier local Bogdan Alexandru-

Petru. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

c) Doamna secretar: precizează faptul că au expirat cele trei luni de mandat ale domnului 

Slatină Florin și solicită consiliului local o nouă propunere pentru perioada decembrie 

2017 – februarie 2018, pentru funcția de președinte al Consiliului Local Pesac. 

  Domnul Slatină Florin propune pe domnul Covaci Florin. 

  Nu se mai fac alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea domnului Slatină Florin.  

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  
 

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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