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PROCES   VERBAL 
 

Încheiat astăzi 24 MARTIE 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 IOAN, 

COVACI FLORIN, DADA ALIN-SILVIU, FLUTURE DANIEL-IONEL, FUȘTEAC ION-MARIUS, 

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.44 din 17 martie 2017, 

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

nr.1053/17.03.2017, 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 modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac pe anul 2017; 

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

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2017; 

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

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Clubului 

Sportiv „ȘOIMII Pesac” pe anul 2017 – actualizat și definitivat după aprobarea bugetului Clubului 

Sportiv „ȘOIMII Pesac” pe anul 2017; 

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

 

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

Pesac pe anul 2017 – actualizat și definitivat după aprobarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 

2017; 

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

 

  5. Diverse. 

 

Se supune la vot Ordinea de zi de către președintele de ședință, doamna Vipa Stefania-Bianca. 

 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 10.03.2017, de către secretarul consiliului local. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

Înainte de a trece la primul punct al ordinii de zi, domnul primar intervine și solicită consiliului 

local aprobarea modificării ordinii de zi prin introducerea unui nou proiect de hotărâre pe ordinea de zi, 

respectiv: 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de 

înmormântare, doamnei Stoișin Valeria; acesta va deveni punctul 5 al ordinii de zi modificate. 
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Punctul DIVERSE va deveni punctul nr.6 al ordinii de zi modificate.  

 

Se supune la vot Ordinea de zi modificată de către președintele de ședință, doamna Vipa 

Stefania-Bianca. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

Domnul primar intervine și solicită, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, retragerea 

acestui proiect de pe ordinea de zi, întrucât ieri, 23.03.2017, a fost publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.201/23.03.2017 Ordinul Administrație Publică nr.2422/2017 privind aplicarea 

prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor 

măsuri financiare, iar proiectul de hotărâre nr.1/17.03.2017 a fost inițiat anterior acestui act normativ 

care prevede faptul că „În termen de 20 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, prefectul comunică numărul maxim de posturi, pentru anul 2017, pe fiecare 

unitate/subdiviziune administrativ-teritorială.”  

Din aceste considerente, este necesar a aștepta comunicarea Instituției Prefectului-Județul Timiș 

cu privire la numărul maxim, fără a mai ține cont de art.5 din O.U.G. nr.9/2017 privind unele măsuri 

bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte 

normative care a stat la baza inițierii Proiectului de hotărâre nr.1/17.03.2017 și care prevedea că: 

„numărul maxim de posturi care se finanțează din fonduri publice, pentru instituțiile și autoritățile 

publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, se stabilește astfel încât să se asigure plata 

integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condițiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de 

personal aprobate prin buget.”, iar alin.2 al aceluiași articol precizează: „Ordonatorii de credite 

stabilesc numărul maxim de posturi care se finanțează în anul 2017, în condițiile alin. (1).” 

Există neconcordanțe între cele două acte normative, însă și Instituția Prefectului-Județul Timiș a 

transmis pe parcursul zilei de azi, 24.03.2017, informarea legislativă nr.7/2017 cu privire la comunicarea 

de către prefect a numărului maxim de posturi de care trebuie a se ține cont. 

Se supune la vot retragerea de pe ordinea de zi a Proiectului de Hotărâre nr.1/17.03.2017. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

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

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: adresa D.G.R.F.P. Timiș, adresa și Hotărârile nr.35-

36/2017 ale Consiliului Județean Timiș, adresele Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac, adresa 

Parohiei Ortodoxe Române Pesac, adresa Comunității Cultului Penticostal Biserica lui Dumnezeu 

Apostolică Pesac, adresa Bisericii Penticostale „EFES” din Pesac, adresa Bisericii Creștine Baptiste 

Pesac, adresa Clubului Sportiv „ȘOIMII Pesac”, adresă privind încasările pe anul fiscal 2016 întocmită 

de funcționarul public inspector I asistent-impozite și taxe, raportul compartimentului de specialitate – 

inspector I principal-contabil, Proiectul de hotărâre nr.2/17.03.2017 privind aprobarea bugetului local 

al Comunei Pesac pe anul 2017 şi raportul Comisiei de specialitate I. 

Consilierii locali cer lămuriri cu privire la anumite capitole bugetare. 

Domnul primar dă mai multe explicații. 

Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.2/17.03.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.2/17.03.2017. 

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 I, dă citire 

materialelor: adresa Clubului Sportiv „ȘOIMII Pesac”, raportul compartimentului de specialitate – 

inspector I superior-achiziții publice, Proiectul de hotărâre nr.3/17.03.2017 privind aprobarea 

Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Clubului Sportiv „ȘOIMII Pesac” pe anul 2017 – 

actualizat și definitivat după aprobarea bugetului Clubului Sportiv „ȘOIMII Pesac” pe anul 2017 şi 

raportul Comisiei de specialitate I. 



 3 

Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.3/17.03.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.3/17.03.2017.  

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 I, dă citire 

materialelor: raportul compartimentului de specialitate – inspector I superior-achiziții publice, Proiectul 

de hotărâre nr.4/17.03.2017 privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Comunei 

Pesac pe anul 2017 – actualizat și definitivat după aprobarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 

2017 şi raportul Comisiei de specialitate I. 

Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.4/17.03.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.4/17.03.2017.  

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 I din cadrul 

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: cererea doamnei Stoișin Valeria însoțită de acte 

justificative, ancheta socială, raportul compartimentului de specialitate – inspector I principal-contabil, 

Proiectul de hotărâre nr.5/20.03.2017 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de 

înmormântare, doamnei Stoișin Valeria şi raportul Comisiilor de specialitate I și II. 

Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.5/20.03.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.5/20.03.2017.  

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  
 

 

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

a) Cererea doamnei NEMEȘ ANA înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.920/13.03.2017 prin care adresează consiliului local rugămintea de a amplasa un adăpost de ploaie în 

Gara Pesac, absolut necesar celor care fac naveta, pentru a fi adăpostiți împotriva intemperiilor; consiliul 

local ia act de conținutul cererii. 

Domnul primar: intervine și precizează faptul că, mai întâi, este necesar a se delimita în acea 

zonă care este terenul UAT Comuna Pesac și care este al CFR; abia apoi se pot lua măsuri privind 

amplasarea adăpostului împotriva vremii nefavorabile și numai pe un teren care se află în proprietatea 

Comunei Pesac pentru a nu tulbura proprietatea altuia.  

Domnul consilier local Bogdan Ioan: propune a se întocmi un răspuns în sensul celor menționate 

de domnul primar. 

Se supune la vot propunerea domnului Bogdan Ioan.  

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  

 

b) Domnul viceprimar și totodată, consilier local, Lungu Mihail propune a se achiziționa 

coșuri pentru gunoi menajer care să fie amplasate în fața instituțiilor publice din localitate (Primăria 

Comunei Pesac, Școala Gimnazială „Maria Brindea”, Grădinița cu Program Normal Pesac, Căminul 

Cultural Pesac). 

Se supune la vot propunerea domnului Lungu Mihail.  

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  
 

Nemaifiind alte discuţii, doamna VIPA STEFANIA-BIANCA, preşedinte de şedinţă, mulţumeşte 

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

 

 

              PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ 

                        Consilier  local,             Secretar Comună,    

     VIPA STEFANIA-BIANCA                                    DUMITRAŞ ANGELICA                                                   
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