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PROCES   VERBAL 
 

Încheiat astăzi 28 APRILIE 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 DADA STEFANIA-

AURELIA înlocuitor al domanei 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.50 din 21 aprilie 

2017, iar consilierii locali au fost convocaţi de către secretarul consiliului local telefonic şi prin 

invitaţia nr.1546/21.04.2017, 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 stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Pesac pentru 

anul 2018; 

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

 

2. Proiect de hotărâre privind validarea și însușirea Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac 

nr.47/18.04.2017 privind aprobarea constituirii comisiei de evaluare a ofertelor care vor fi depuse 

pentru atribuirea contractului de achiziție publică Servicii întocmire PT +DDE + DTAC + Asistență 

tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul „Construire grădiniță cu program prelungit, 

comuna Pesac” și numirea responsabilului de achiziții la nivelul întregului proiect „Construire 

grădiniță cu program prelungit, comuna Pesac”; 

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

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale 

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

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

 

4. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului 

FUȘTEAC ION-MARIUS, ca urmare a demisiei acestuia şi declararea vacantă a funcţiei de consilier 

local; 

 - iniţiator: primar; raport comisia de validare. 

 

5. Proiect de hotărâre privind validarea unui nou consilier local în locul devenit vacant în 

cadrul Consiliului Local Pesac, urmare a demisiei consilierului local Fușteac Ion-Marius; 

 - iniţiator: primar; raport comisia de validare. 

 

  6. 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).  
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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 24.03.2017, de către înlocuitorul doamnei secretar Dumitraș Angelica. 

 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: expunerea de motive prezentată de primarul comunei, 

raportul compartimentului de specialitate – inspector I asistent-impozite și taxe, anunț privind 

dezbaterea publică cu documentele aferente, Proiectul de hotărâre nr.1/21.04.2017 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Pesac pentru anul 2018 şi raportul Comisiei de 

specialitate I, care avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.1/21.04.2017. 

Domnul primar dă câteva explicații. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.1/21.04.2017. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

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

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: rapoartele compartimentului de specialitate – 

inspector I superior-achiziții publice, Dispoziţia Primarului Comunei Pesac nr.47/18.04.2017,  

Notificarea CRFIR 5 Vest, Declarația pe proprie răspundere, Proiectul de hotărâre nr.2/21.04.2017 

privind validarea și însușirea Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.47/18.04.2017 privind 

aprobarea constituirii comisiei de evaluare a ofertelor care vor fi depuse pentru atribuirea 

contractului de achiziție publică Servicii întocmire PT +DDE + DTAC + Asistență tehnică din 

partea proiectantului pentru obiectivul „Construire grădiniță cu program prelungit, comuna Pesac” 

și numirea responsabilului de achiziții la nivelul întregului proiect „Construire grădiniță cu 

program prelungit, comuna Pesac” şi rapoartele Comisiilor de specialitate I și II. 

Comisiile de specialitate I și II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.2/21.04.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.2/21.04.2017. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

Domnul consilier local Lungu Mihail, președinte al Comisiei de specialitate III din cadrul 

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: referat al secretarului Comunei Pesac, adresa 

nr.4277/S3/03.04.2017 a Instituției Prefectului-Jud.Timiș, Proiectul de hotărâre nr.3/21.04.2017 

privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac pentru anul 2017 şi raportul Comisiei de 

specialitate III. 

Comisia de specialitate III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.3/21.04.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.3/21.04.2017. 

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 validare din cadrul 

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: cererea domnului Fușteac Ion-Marius, adresa 

Partidului Social Democrat – Filiala Județeană Timiș, referat constatator prezentat de primarul și 

secretarul Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr.4/21.04.2017 privind constatarea încetării 

mandatului de consilier local al domnului FUȘTEAC ION-MARIUS, ca urmare a demisiei acestuia 

şi declararea vacantă a funcţiei de consilier local şi raportul Comisiei de validare. 

Comisia de validare avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.4/21.04.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.4/21.04.2017. 

Se votează „pentru” cu 10 voturi, întrucât domnul Fușteac Ion-Marius nu mai poate 

participa la vot. 
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V. Se trece la punctul cinci al Ordinii de zi. 

Domnul consilier local Jarda Alexandru, președinte al Comisiei de validare, dă citire 

materialelor: adresa Partidului Social Democrat – Filiala Județeană Timiș, referatul prezentat de 

secretarul Comunei Pesac, procesul verbal al comisiei de validare, Proiectul de hotărâre 

nr.5/21.04.2017 privind validarea unui nou consilier local în locul devenit vacant în cadrul 

Consiliului Local Pesac, urmare a demisiei consilierului local FUȘTEAC ION-MARIUS şi raportul 

Comisiei de validare. 

Comisia de validare verifică condiţiile de eligibilitate pentru domnul BOGDAN 

ALEXANDRU-PETRU prevăzute de art.4 din Legea nr. 115/2015 pentru cetăţenii români: 

 - să aibă drept de vot; 

 - vârsta cel puţin 23 de ani; 

 - domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care urmează să fie ales; 

- să nu îi fie interzisă asocierea în partidele politice, potrivit art. 40 alin. (3) din 

Constituţia României, republicată. 

Se precizează faptul că dovada depunerii raportului financiar la Autoritatea Electorală 

Permanentă conform art.38 alin.1 și alin.1^1 din Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată (r2), cu modificările și completările 

ulterioare, a fost depusă de PSD, potrivit prevederilor legale (prin adresa înregistrată la Primăria 

Comunei Pesac sub nr.2650/15.06.2016), în ședința de constituire a noului Consiliul Local al 

Comunei Pesac. 

De menționat faptul că prin adresa PSD - Organizația Județeană Timiș înregistrată la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.1432/13.04.2017 se confirmă că următorul supleant pentru funcția 

de consilier local este domnul Bogdan Alexandru-Petru, poziția 11 din listă și se confirmă 

apartenența politică a acestuia la PSD (Partidul Social Democrat). 

După verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, Comisia de validare prezintă 

Consiliului Local al Comunei Pesac, procesul verbal prin care propune validarea alegerii 

consilierului local ales, urmând a se supune votului Consiliului Local Pesac. 

Comisia de validare avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.5/21.04.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.5/21.04.2017.  

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (10 voturi).  

Domnul Bogdan Alexandru-Petru depune jurământul de credință. Din acest moment, există 

din nou un număr total de 11 consilieri în cadrul Consiliului Local Pesac. 

 

 

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

a) Adresa nr.135/27.03.2017 a Consiliului Județean Timiș - Direcția de Evidență a 

Persoanelor înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1237/31.03.2017 prin care este adusă la 

cunoștința Consiliului Local al Comunei Pesac necesitatea imperativă a realizării unor sarcini, 

respectiv a îndeplinirii unor condiții minime pentru prestarea unor servicii de calitate cetățenilor; 

consiliul local ia act de conținutul adresei. 

Domnul primar: intervine și precizează faptul că există în acest sens un proiect tehnic privind 

construirea unui sediu pentru SPCLEP Pesac, însă acesta necesită o reactualizare. De asemenea, 

domnul primar arată că pentru a realiza această investiție este necesară identificarea sursei de 

finanțare având în vedere faptul că bugetul local al comunei nu permite în acest moment realizarea 

unei astfel de construcții, care este destul de costisitoare pentru un buget așa mic, investiția nefiind 

nici cuprinsă în bugetul local al Comunei Pesac pe anul 2017 datorită fondurilor destul de reduse de 

care beneficiază comuna noastră. 

Domnul consilier local Covaci Florin: propune a se întocmi un răspuns în sensul celor 

menționate de domnul primar. 

Se supune la vot propunerea domnului consilier local Covaci Florin.  

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  
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b) Referatul nr.66/20.04.2017 a domnului director al Clubului Sportiv „ȘOIMII Pesac”, 

Crăciun Călin-Florin înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.1540/20.04.2017 prin care sunt 

aduse la cunoștința Consiliului Local al Comunei Pesac decizii ale Consiliului Director al C.S. 

„ȘOIMII Pesac” adoptate în ședința Consiliului Director din data de 20.04.2017; consiliul local ia 

act de conținutul referatului. 

Domnul primar: arată că, în urma modificărilor legislative cu privire la salariul minim pe 

economie, Consiliul Director al C.S. „ȘOIMII Pesac” a fost nevoit să se întrunească și să hotărască 

majorarea salariului prevăzut pentru ocuparea funcției de îngrijitor aprobat prin H.C.L. Pesac 

nr.30/23.03.2016, acesta fiind prevăzut pentru timp parțial de muncă de 4 ore, deci jumătate de 

normă, în cuantum de 625 lei (jumătate din minimul pe economie existent la data emiterii H.C.L. 

Pesac nr.30/23.03.2016), care a fost majorat la 725 lei (jumătate din salariul minim pe economie 

actual, reglementat prin H.G. nr.1/2017) prin decizia membrilor Consiliului Director al C.S. 

„ȘOIMII Pesac”.  

Consiliul Local Pesac ia act de decizia Consiliului Director al C.S. „ȘOIMII Pesac” și este de 

acord cu aceasta. 

Se supune la vot decizia Consiliului Director al C.S. „ȘOIMII Pesac”.  

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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