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PROCES   VERBAL 
 

Încheiat astăzi 25 MARTIE 2020, cu ocazia şedinţei ORDINARE a Consiliului Local al Comunei 

Pesac, care şi-a desfăşurat lucrările la sediul 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.41 din 19 martie 2020, 

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

convocarea nr.1054/19.03.2020, 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 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.62/27.09.2019; 

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

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

 

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Unității Administrativ Teritoriale Comuna 

Valcani în calitate de membru asociat la ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ VEST; 

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

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

 

3. Adresa nr.1701/S3/28.02.2020 a Instituției Prefectului – Județul Timiș. Diverse. 

 

 

Se supune la vot Ordinea de zi de către președintele de ședință, domnul Bogdan Alexandru-Petru. 

 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 19.02.2020, 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 Lungu Mihail, președinte al Comisiei de specialitate nr.III din cadrul 

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

Pesac, cererea domnului Țermure Daniel-Alin, Proiectul de hotărâre nr.1/19.03.2020 privind 

revocarea Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.62/27.09.2019, raportul compartimentului de 

specialitate consilier achiziții publice I superior și avizul Comisiei de specialitate nr.III. 

Comisia de specialitate nr.III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.1/19.03.2020. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.1/19.03.2020. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 
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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, adresa ADI GAZ VEST Timiș, adresa Primăriei Comunei Valcani, Hotărârea nr.49/30.09.2019 a 

Consiliului Local al Comunei Valcani, Proiectul de hotărâre nr.2/19.03.2020 privind aprobarea 

aderării Unității Administrativ Teritoriale Comuna Valcani în calitate de membru asociat la 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ VEST, raportul 

compartimentului de specialitate consilier achiziții publice I superior şi avizul Comisiilor de specialitate 

nr.I și II. 

Comisiile de specialitate nr.I și II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.2/19.03.2020. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.2/19.03.2020. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

III. Se trece la punctul trei al Ordinii de zi: DIVERSE. 

a) Adresa nr.1701/S3/28.02.2020 a Instituției Prefectului-Județul Timiș înregistrată la Primăria 

Comunei Pesac sub nr.877/03.03.2020; consiliul local ia act de conținutul adresei; au loc 

câteva discuții între consilierii locali și domnul primar Toma Cornel privind taxa stabilită 

pentru serviciul de salubrizare, însă consilierii locali apreciază că la nivelul U.A.T. Comuna 

Pesac sunt respectate prevederile legale privind taxa de salubrizare, fiind în cauză o tarifare 

echitabilă, mai ales că a fost reziliat Contractul nr.1791/28.09.2017 încheiat cu operatorul 

ASOCIEREA BRAI-CATA S.R.L. – LIBRO-EVENTS S.R.L. și că U.A.T. Comuna Pesac a 

fost nevoită să încheie un contract care să asigure serviciul de salubrizare temporar, până la 

desemnarea noului operator pentru Zona 2, Județul Timiș. Nu mai sunt alte comentarii. 

b) Adresa nr.221/16.03.2020 a Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac înregistrată la Primăria 

Comunei Pesac sub nr.1015/16.03.2020; consiliul local ia act de conținutul adresei și este de 

acord în totalitate cu sprijinul solicitat și care este absolut justificat; în acest sens, primăria va 

transmite un răspuns afirmativ. 

c) Adresa nr.13002/S3/24.03.2020 a Instituției Prefectului-Județul Timiș înregistrată la Primăria 

Comunei Pesac sub nr.1077/24.03.2020; consiliul local ia act de conținutul adresei, însă 

momentan nu se intenționează modificarea Regulamentului Consiliului Local Pesac în sensul 

desfășurării ședințelor consiliului local și ale comisiilor de specialitate prin mijloace 

electronice, întrucât în prezent sunt consilieri locali care nu dețin și nu cunosc tehnologia 

modernă, astfel încât să se poată desfășura ședințele în acest mod. Pentru viitor, se vor căuta 

modalități de a apela și la astfel de metode. 

d) Dispoziția Primarului Comunei Pesac nr.45/24.03.2020 privind implementarea măsurilor 

aprobate prin Ordonanța Militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii 

COVID-19; consiliul local ia act de conținutul dispoziției, fără obiecții, fiind în discuție 

aplicarea unor măsuri legale. 

 

 

Nemaifiind alte discuţii, domnul Bogdan Alexandru-Petru, 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.,    

          BOGDAN ALEXANDRU-PETRU                                     DUMITRAŞ ANGELICA                                                   


