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PROCES   VERBAL 
 

Încheiat astăzi 27 FEBRUARIE 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.30 din 20 februarie 2017, 

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

nr.629/20.02.2017, 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 aprobarea contului de  încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 

2016; 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului primarului pe anul 2016 privind starea 

economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale Comuna Pesac; 

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

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere încheiate pentru diferenţa 

de teren dintre suprafaţa de 500 mp atribuită în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 şi suprafaţa 

totală a parcelelor în cauză; 

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

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu obiective noi de investiții la nivelul Comunei 

Pesac propuse a fi incluse în Programul național de dezvoltare locală în anul 2017;   

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

  5. Diverse. 
 

Se supune la vot Ordinea de zi de către președintele de ședință, domnul Lungu Mihail. 

 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 26.01.2017, de către secretarul consiliului local. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

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

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

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: raportul compartimentului de specialitate – inspector I 

principal-contabil, contul de execuție pe anul 2016, Proiectul de hotărâre nr.1/20.02.2017 privind 

aprobarea contului de  încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2016 şi raportul Comisiei de specialitate 

I.  

Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.1/20.02.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.1/20.02.2017. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

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

Doamna consilier local Vipa Stefania-Bianca, președinte al Comisiei de specialitate II din cadrul 

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: adresa Instituției Prefectului-Județul Timiș, raportul 

compartimentului de specialitate – inspector I principal-contabil, raportul primarului pe anul 2016, 

Proiectul de hotărâre nr.2/20.02.2017 privind aprobarea raportului primarului pe anul 2016 privind 
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starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale Comuna Pesac şi raportul 

Comisiei de specialitate II. 

Comisia de specialitate II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.2/20.02.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.2/20.02.2017. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 
 

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

Doamna consilier local Vipa Stefania-Bianca, secretar al Comisiei de specialitate III, dă citire 

materialelor: raportul compartimentului de specialitate – inspector I asistent-impozite și taxe, Proiectul 

de hotărâre nr.3/20.02.2017 privind prelungirea unor contracte de închiriere încheiate pentru 

diferenţa de teren dintre suprafaţa de 500 mp atribuită în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 

şi suprafaţa totală a parcelelor în cauză şi raportul Comisiei de specialitate III. 

Comisia de specialitate III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.3/20.02.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.3/20.02.2017.  

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  
 

IV. Se trece la punctul patru al Ordinii de zi. 

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

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: raportul compartimentului de specialitate – inspector I 

superior-achiziții publice, Proiectul de hotărâre nr.4/20.02.2017 privind aprobarea Listei cu obiective 

noi de investiții la nivelul Comunei Pesac propuse a fi incluse în Programul național de dezvoltare 

locală în anul 2017 şi raportul Comisiei de specialitate I. 

Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.4/20.02.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.4/20.02.2017.  

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  
 

V. Se trece la punctul cinci al Ordinii de zi: DIVERSE. 

a) Adresa Instituției Prefectului-Județul Timiș nr.3672/S3/03.02.2017 înregistrată la Primăria 

Comunei Pesac sub nr.454/06.02.2017 prin care se supun atenției consiliului local prevederile O.U.G. 

nr.100/2016 prin care au fost aduse modificări importante Legii nr.350/2001 și Legii nr.50/1991, precum 

și prevederile O.U.G. nr.22/2009 referitoare la ANCOM; consiliul local ia act de conținutul adresei; 

b) Adresa Consiliului Județean Timiș nr.R1143/06.02.2017 înregistrată la Primăria Comunei 

Pesac sub nr.457/07.02.2017 prin care se supun atenției consiliului local prevederile Legii nr.211/2011 

privind regimul deșeurilor; consiliul local ia act de conținutul adresei; 

c) Adresele Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac nr.78 din 07.02.2017, respectiv 

nr.78/1 din 07.02.2017 înregistrate la Primăria Comunei Pesac sub nr.497/09.02.2017 și 

nr.498/09.02.2017 prin care se comunică situația personalului navetist al unității școlare pentru luna 

ianuarie 2017; consiliul local ia act de conținutul adresei; 

d) Adresa Camerei de Conturi Timiș nr.343/07.02.2017 înregistrată la Primăria Comunei 

Pesac sub nr.505/09.02.2017 prin care se aduce la cunoștința consiliului local faptul că a fost aprobat 

Raportul referitor la finanțele publice locale ale județului Timiș pe anul 2015; 

 e) Doamna secretar precizează faptul că au expirat cele trei luni de mandat ale domnului Lungu 

Mihail și solicită consiliului local o nouă propunere pentru perioada martie 2017 – mai 2017, pentru 

funcția de președinte al Consiliului Local Pesac. 

 Domnul Bogdan Ioan propune pe doamna Vipa Stefania-Bianca. 

 Nu se mai fac alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea domnului Bogdan Ioan.  

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  

f) Domnul consilier local Bogdan Ioan solicită domnului primar să apeleze la sprijinul 

asociațiilor agricole și al persoanelor fizice de pe raza localității care dețin utilaje agricole și care 

utilizează drumurile agricole pentru a le discui și îndrepta în această perioadă.  
 

Nemaifiind alte discuţii, domnul LUNGU MIHAIL, preşedinte de şedinţă, mulţumeşte tuturor 

pentru prezenţă şi participare şi declară închise lucrările şedinţei ordinare.    
 

              PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ 

                        Consilier  local,             Secretar Comună,    

          LUNGU MIHAIL                                                 DUMITRAŞ ANGELICA                                                   
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