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PROCES   VERBAL 
 

Încheiat astăzi 28 AUGUST 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 doamnei 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.108 din 22 august 

2017, iar consilierii locali au fost convocaţi de către secretarul comunei telefonic şi prin invitaţia 

nr.2899 /22.08.2017, 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 constatarea apartenenței terenului înscris în C.F. nr.401598 Pesac 

(Nr. C.F. vechi: 3291), având nr. cadastral 865-871/a/2/111, în suprafaţă totală de 985 mp,  la 

domeniul privat al Comunei Pesac, precum şi radierea dreptului de folosinţă veşnică înscris în 

favoarea numiților Țintoi Gheorghe, zis Tomorogea și soția Țintoi Margareta, născută Iost; 

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

 

 2. Proiect de hotărâre privind reactualizarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac în conformitate cu 

Legea nr.153/2017, începând cu data de 1 august 2017; 

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

 

3. Diverse. 

 

Se supune la vot Ordinea de zi de către președintele de ședință, domnul Bogdan Ioan. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (11 voturi).  

Se supune la vot Procesul-verbal al şedinţei anterioare extraordinare a Consiliului Local 

Pesac care a avut loc în data de 27.07.2017, de către doamna Dada Stefania-Aurelia, 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 Bogdan Ioan, președinte de ședință, dă citire materialelor: raport 

compartiment de specialitate, inspector I superior-achiziții publice, Proiectul de hotărâre 

nr.1/21.08.2017 privind constatarea apartenenței terenului înscris în C.F. nr.401598 Pesac (Nr. 

C.F. vechi: 3291), având nr. cadastral 865-871/a/2/111, în suprafaţă totală de 985 mp,  la domeniul 

privat al Comunei Pesac, precum şi radierea dreptului de folosinţă veşnică înscris în favoarea 

numiților Țintoi Gheorghe, zis Tomorogea și soția Țintoi Margareta, născută Iost, extras C.F. şi 

raportul Comisiei III.  

Comisia de specialitate III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.1/21.08.2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.1/21.08.2017. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

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

Domnul consilier local Bogdan Ioan, președinte de ședință, dă citire materialelor: expunere 

de motive prezentată de primarul Comunei Pesac, proces verbal de consultare, raport compartiment 

de specialitate, inspector I principal-contabil, referat secretar comună, adresa A.E.P., Proiectul de 
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hotărâre nr.2/21.08.2017 privind reactualizarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac în conformitate cu 

Legea nr.153/2017, începând cu data de 1 august 2017 şi raportul Comisiilor de specialitate I și II.  

Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.2/28.08.2017 (doi 

consilieri locali se abțin întrucât au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii, respectiv: 

domnul consilier local Dada Alin-Silviu și domnul consilier local Fluture Daniel-Ionel). 

Comisia de specialitate II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.2/28.08.2017 (unul 

dintre consilierii locali se abține întrucât are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii, 

respectiv: domnul consilier local Lungu Mihail). 

Domnul primar solicită să i se permită să ia cuvântul și dă câteva explicații cu privire la 

modificările intervenite și care au dus la necesitatea reactualizării salariilor și aduce la cunoștință că 

acestea se încadrează în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul local pe anul 2017. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.2/21.08.2017. 

Se votează cu 7 voturi „pentru” și 4 voturi „abținere” (domnul consilier local Bogdan 

Alexandru, domnul consilier local Dada Alin-Silviu, domnul consilier local Fluture Daniel-Ionel și 

domnul consilier local Lungu Mihail se abțin întrucât au un interes patrimonial în problema supusă 

dezbaterii). 

 

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

a) Cererea domnului Selejan Sorin-Adrian înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.2847/17.08.2017 prin care își exprimă intenția de cumpărare a terenului intravilan 

înscris în C.F. nr.401594 a Comunei Pesac, având nr.cadastral 865-871/116; consiliul 

local ia act de conținutul adresei. 

Domnul primar: Modalitatea de vânzare este prin licitație publică. Prin urmare vă 

solicit acordul de principiu pentru începerea demersurilor legale. 

Consiliul local este de acord cu propunerea domnului primar. 

Se supune la vot propunerea domnului primar. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

b) Înlocuitoarea doamnei secretar precizează faptul că au expirat cele trei luni de mandat 

ale domnului Bogdan Ioan și solicită consiliului local o nouă propunere pentru 

perioada septembrie 2017 – noiembrie 2017, pentru funcția de președinte al 

Consiliului Local Pesac. 

  Domnul Covaci Florin propune pe domnul Slatină Florin. 

  Nu se mai fac alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea domnului Covaci Florin.  

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  

 

 

Nemaifiind alte discuţii, domnul BOGDAN IOAN, preşedinte de şedinţă, mulţumește tuturor 

pentru prezenţă şi participare şi declară închise lucrările şedinţei ordinare.    

 

 

              PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ 

                        Consilier  local,             Secretar Comună,    

           BOGDAN IOAN                                                 DUMITRAŞ ANGELICA                                                   
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