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PROCES   VERBAL 
 

Încheiat astăzi 27 NOIEMBRIE 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.130 din 21 noiembrie 

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

nr.4250/21.11.2018, 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 numărului maxim de posturi pentru asistenții personali, 

precum și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2019; 

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

2. 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 2019;  

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

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei Culturale a Comunei Pesac privind 

principalele manifestări cultural - artistice şi sportive pentru anul 2019; 

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

4. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.81 din 

31.10.2018; 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ „DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ VEST”; 

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

6. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 al H.C.L. Pesac nr.60/30.07.2018 privind 

trecerea în domeniul public al Comunei Pesac a imobilului reprezentând Dispensarul Uman Pesac; 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului cu destinaţie de locuinţă situat în 

Comuna Pesac, nr.324, Județul Timiș, aflat în proprietatea Comunei Pesac, patrimoniu privat, către 

domnul Czicza Tiberiu; 

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr.1969/30.04.2015 

încheiat între Comuna Pesac și I.I. COVACI OANA; 

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

9. 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 extraordinare a Consiliului Local Pesac 

care a avut loc în data de 31.10.2018, 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 retragerea de pe aceasta a unui 

proiect de hotărâre, respectiv: 

- Proiect de hotărâre nr.7/21.11.2018 privind aprobarea vânzării imobilului cu destinaţie de 

locuinţă situat în Comuna Pesac, nr.324, Județul Timiș, aflat în proprietatea Comunei Pesac, 

patrimoniu privat, către domnul Czicza Tiberiu; această solicitare are la bază P.V. de constatare al 

Camerei de Conturi Timiș înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.4280/23.11.2018 și prin care 

se solicită clarificarea regimului juridic al imobilului în cauză; astfel, punctul 8 de pe ordinea de zi va 

deveni punctul 7 al Ordinii de zi modificate. 

Punctul 9 DIVERSE de pe ordinea de zi va deveni punctul 8 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. 

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, Proiectul de hotărâre nr.1/21.11.2018 privind aprobarea 

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

acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2019 şi raportul Comisiei nr.II.  

Comisia de specialitate nr.II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.1/21.11.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.1/21.11.2018. 

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: raportul compartimentului de specialitate 

referent III asistent-lucrător social, referat viceprimar, Proiectul de hotărâre nr.2/21.11.2018 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 2019 şi raportul Comisiei de 

specialitate II.  

Comisia de specialitate II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.2/21.11.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.2/21.11.2018. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

III. Se trece la punctul trei 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: raportul compartimentului de specialitate 

referent II cultural, Proiectul de hotărâre nr.3/21.11.2018 privind aprobarea Agendei Culturale a 

Comunei Pesac privind principalele manifestări cultural - artistice şi sportive pentru anul 2019 şi 

raportul Comisiei de specialitate II.  

Comisia de specialitate II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.3/21.11.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.3/21.11.2018. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  

 

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, corespondență e-mail ACOR 
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Timiș și CJ Timiș, HCJ Timiș nr.262/31.10.2018, Proiectul de hotărâre nr.4/21.11.2018 privind 

abrogarea Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.81 din 31.10.2018 şi raportul Comisiei de specialitate 

III.  

Comisia de specialitate III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.4/21.11.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.4/21.11.2018. 

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 nr.I din cadrul 

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: expunere de motive primar, raportul compartimentului 

de specialitate inspector I superior-achiziții publice, HCJ Timiș nr.262/31.10.2018, Proiectul de 

hotărâre nr.5/21.11.2018 privind aprobarea constituirii ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ „DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ VEST” şi raportul Comisiei de specialitate I.  

Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.5/21.11.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.5/21.11.2018. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  

 

 

VI. Se trece la punctul șase 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: adresa Instituției Prefectului-Județul Timiș, referat 

secretar comună, extras CF, Proiectul de hotărâre nr.6/21.11.2018 privind modificarea art.2 al  

H.C.L. Pesac nr.60/30.07.2018 privind trecerea în domeniul public al Comunei Pesac a imobilului 

reprezentând Dispensarul Uman Pesac şi raportul Comisiei de specialitate III.  

Comisia de specialitate III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.6/21.11.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.6/21.11.2018. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  

  

 

VII. Se trece la punctul șapte 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: cererea depusă de doamna Covaci Oana în calitate de 

reprezentant legal a I.I. COVACI OANA însoțită de acte justificative, raportul compartimentului de 

specialitate inspector I asistent-impozite și taxe, extras CF, Certificat constatator eliberat de ORC 

Timiș, Proiectul de hotărâre nr.8/21.11.2018 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere 

nr.1969/30.04.2015 încheiat între Comuna Pesac și I.I. COVACI OANA şi raportul Comisiei de 

specialitate III.  

Comisia de specialitate III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.8/21.11.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.8/21.11.2018. 

Se votează cu 10 voturi „pentru” și 1 vot  abținere” (domnul consilier local Covaci Florin 

se abține întrucât are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii). 

 

 

VIII. Se trece la punctul opt al Ordinii de zi- modificate: DIVERSE.  

a) Adresa Primăriei Comunei Pesac nr.4111/08.11.2018 înregistrată la Consiliului Județean 

Timiș sub nr.21054/09.11.2018 cu privire la solicitarea unui aviz pentru prelungirea P.U.G. 

Pesac, solicitare realizată în conformitate cu adresa nr.10627/S3/05.11.2018 a Instituției 

Prefectului-Județul Timiș înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4105/08.11.2018; 

Consiliul Local Pesac ia act de conținutul adresei, fără obiecțiuni.  

b) Contractul de sponsorizare nr.1/15.10.2018 încheiat între S.C. MOLAGRO S.R.L. și 

Comuna Pesac-beneficiar și înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.3769/15.10.2018 

cu privire la sponsorizarea Comunei Pesac cu suma de 5.000 (cinci mii) lei în vederea 

achiziționării de echipament sportiv  sau alte bunuri de natura obiectelor de inventar pentru 

Clubul Sportiv „Șoimii Pesac”. Consiliul Local Pesac ia act de conținutul contractului cu 

care este de acord, fără obiecțiuni. Suma va fi cheltuită doar în scopul pentru care a fost 

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

contractul de sponsorizare înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.3769/15.10.2018. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  

c) Contractul de sponsorizare încheiat între NIS j.s.c. Novi Sad și Comuna Pesac-beneficiar și 

înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.4333/26.11.2018 cu privire la sponsorizarea 

Comunei Pesac cu suma de 30.000 (treizeci mii) euro, echivalentul în lei conform 

schimbului de curs valutar al Băncii Comerciale a sponsorului din ziua plății în vederea 

reabilitării Dispensarului uman din Comuna Pesac. Consiliul Local Pesac ia act de 

conținutul contractului cu care este de acord, fără obiecțiuni. Suma va fi cheltuită doar în 

scopul pentru care a fost acordată. 

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

contractul de sponsorizare înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.4333/26.11.2018. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  

d) Schimbarea președintelui de ședință a Consiliului Local Pesac: doamna secretar Dumitraș 

Angelica precizează faptul că la sfârșitul lunii noiembrie expiră cele 3 luni de mandat ale 

domnului Fluture Daniel-Ionel și solicită consiliului local o nouă propunere pentru 

următoarele 3 luni, respectiv pentru perioada decembrie 2018 – februarie 2019, pentru 

funcția de președinte al Consiliului Local Pesac. 

   Domnul Fluture Daniel-Ionel propune pe domnul Lungu Mihail. 

   Nu se mai fac alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea domnului Fluture Daniel-Ionel.  

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  

e) Domnul Gruia Cuzman (cetățean al Comunei Pesac care a cerut președintelui de ședință și 

a primit permisiunea de a asista la ședința consiliului local): 

- dorește acțiuni speciale, concrete pentru categoria socială de etnie romă; 

- problema ciobanilor este mare în continuare; aceștia se plimbă cu turmele de oi pe 

câmp distrugând culturile; de ani de zile nu se rezolvă această problemă; cum este 

posibil ca să nu se găsească o formă pentru soluționare?; turmele de oi să nu mai intre 

pe câmpurile agricultorilor, ci să stea doar pe pășuni; distrugerile sunt foarte mari, mai 

ales dacă este vorba de cultura de grâu care este compromisă dacă ovinele pătrund pe 

câmp; ciobanii nu au dreptul să intre cu animalele la pășunat pe câmpul cu culturi; să se 

pună în vedere tuturor agricultorilor și fermierilor să nu mai permită accesul ciobanilor 

cu oile pe câmp, după recolatare, pe urmă; susține că este reprezentantul mai multor 

fermieri; 

- nu se iau măsuri împotriva celor care au dat foc câmpului; poluarea este mare; 

arendașii, în majoritate, nu sunt din Pesac și nu îi interesează de pământul Pesacului; 

- se aruncă resturi de deșeuri menajere, flacoane și cauciucuri vechi pe câmp; să găsim 

forme de protejare a mediului; 

- propune să se ia măsuri în ceea ce privește eliminarea taxei instituite prin hotărâre a 

consiliului local privind eliberarea unor documente din arhivă; nu este vorba de sumă, 

deoarece 10 lei nu este mult, însă consideră că angajații primăriei se află în timpul 

serviciului, iar cetățenii plătesc impozite; 

- să se ia măsuri pentru protejarea băncilor din fața primăriei și a peretelui de la 

Căminul Cultural Pesac unde, atunci când plouă, apa curge din burlan exact pe aceste 

bunuri, distrugându-le în timp; 

- se apropie ziua de 1 Decembrie când se celebrează Centenarul Marii Uniri și nu a 

văzut arborat tricolorul în comună la toate instituțiile publice. 

 

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                                                   


