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PROCES   VERBAL 
 

Încheiat astăzi 25 SEPTEMBRIE 2018, 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.103 din 18 

septembrie 2018, iar consilierii locali au fost convocaţi de către secretarul comunei telefonic şi prin 

invitaţia nr.3462/18.09.2018, 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 constituirii comisiei de evaluare a ofertelor care vor 

fi depuse pentru procedura Execuția lucrărilor de construcție grădiniță în localitatea Pesac în cadrul 

proiectului „Construire grădiniță cu program prelungit, comuna Pesac”, precum și numirea 

responsabilului de achiziții la nivelul întregului proiect; 

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

 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului propriu privind măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează 

Consiliului Local Pesac spre adoptare”;  

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

 

  3. Proiect de hotărâre privind actualizarea normativelor de cheltuieli la nivelul U.A.T. 

Comuna Pesac; 

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

 

4. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.12 din 

16.02.2018; 

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

 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1-2 din H.C.L. Pesac 

nr.87/15.12.2015; 

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

 

6. Diverse. 

 

 

Se supune la vot Ordinea de zi de către președintele de ședință, domnul Fluture Daniel-Ionel. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (11 voturi).  
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Se supune la vot Procesul-verbal al şedinţei anterioare ordinare a Consiliului Local Pesac 

care a avut loc în data de 31.08.2018, 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 nou proiect de hotărâre, respectiv: 

- Proiect de hotărâre nr.6/19.09.2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac 

pe anul 2018; 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 Fluture 

Daniel-Ionel. 

 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: raportul compartimentului de specialitate inspector I 

superior-achiziții publice, contractul de finanțare PNDR pentru proiectul „Construire grădiniță cu 

program prelungit, comuna Pesac”, referatul de necesitate și nota justificativă întocmite de 

inspector I superior-achiziții publice, contractul de servicii încheiat cu S.C. RC DEINRA S.R.L., 

Proiectul de hotărâre nr.1/18.09.2018 privind aprobarea constituirii comisiei de evaluare a 

ofertelor care vor fi depuse pentru procedura Execuția lucrărilor de construcție grădiniță în 

localitatea Pesac în cadrul proiectului „Construire grădiniță cu program prelungit, comuna 

Pesac”, precum și numirea responsabilului de achiziții la nivelul întregului proiect şi raportul 

Comisiei nr.III.  

Comisia de specialitate nr.III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.1/18.09.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.1/18.09.2018. 

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 nr.995/31.08.2018 a ACOR – Filiala 

Județeană Timiș, expunere de motive primar, raport al secretarului comunei,  Proiectul de hotărâre 

nr.2/18.09.2018 pentru aprobarea „Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local 

Pesac spre adoptare” şi raportul Comisiei de specialitate II.  

Comisia de specialitate II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.2/18.09.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.2/18.09.2018. 

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: referat viceprimar, raportul compartimentului de 

specialitate inspector I principal-contabil, Proiectul de hotărâre nr.3/18.09.2018 privind 

actualizarea normativelor de cheltuieli la nivelul U.A.T. Comuna Pesac şi raportul Comisiei de 

specialitate I.  

Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.3/18.09.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.3/18.09.2018. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  
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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: referat secretar comună, Proiectul de hotărâre 

nr.4/18.09.2018 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.12 din 16.02.2018 şi 

raportul Comisiei de specialitate III.  

Comisia de specialitate III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.4/18.09.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.4/18.09.2018. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  

 

 

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: raportul compartimentului de specialitate referent III 

asistent-responsabil urbanism, Proiectul de hotărâre nr.5/18.09.2018 privind modificarea și 

completarea art.1-2 din H.C.L. Pesac nr.87/15.12.2015 şi raportul Comisiei de specialitate III.  

Comisia de specialitate III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.5/18.09.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.5/18.09.2018. 

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: adresa D.G.R.F.P. Timișoara, adresa C.J. Timiș, 

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

nr.6/19.09.2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2018 şi raportul 

Comisiei de specialitate I.  

Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.6/19.09.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.6/19.09.2018. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  

 

 

VII. Se trece la punctul șapte al Ordinii de zi: DIVERSE.  

 Nu sunt discuții la punctul DIVERSE. 

 

 

Nemaifiind alte discuţii, domnul FLUTURE DANIEL-IONEL, preşedinte de şedinţă, 

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

 

 

 

              PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ 

                         Consilier  local,             Secretar Comună,    

                FLUTURE DANIEL-IONEL                                      DUMITRAŞ ANGELICA                                                   


