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PROCES   VERBAL 

 
 

Încheiat astăzi 29 MARTIE 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, BOGDAN ALEXANDRU-PETRU, 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.39 din 22 martie 

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

nr.1121/22.03.2018, 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 soluționarea unor cereri depuse de tineri privind atribuirea de 

terenuri pentru construirea de locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii 

nr.15/2003, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare; 

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

 

2. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a 

terenului intravilan înscris în C.F. nr.401668 a Comunei Pesac, având nr.top:401668, în suprafață de 

2.000 mp, aflat în proprietatea privată a Comunei Pesac şi în administrarea Consiliului Local al 

Comunei Pesac;  

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

 

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de situație pentru dezlipirea imobilului 

înscris în C.F. nr.401184 Pesac aflat în proprietatea Comunei Pesac, domeniu privat, documentaţie 

întocmită de S.C. LUCO CAD S.R.L.; 

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

 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de situație pentru dezmembrarea imobilului 

înscris în C.F. nr.401721 Pesac aflat în proprietatea Comunei Pesac, domeniu privat, documentaţie 

întocmită de S.C. LUCO CAD S.R.L.; 

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

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de situație pentru dezmembrarea imobilului 

înscris în C.F. nr.401728 Pesac aflat în proprietatea Comunei Pesac, domeniu privat, documentaţie 

întocmită de S.C. LUCO CAD S.R.L.; 

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

 

6. Diverse. 
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Se supune la vot Ordinea de zi de către președintele de ședință, domnul Bogdan Alexandru-

Petru. 

 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 27.02.2018, de către doamna secretar Dumitraș Angelica. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

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

cadrul Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: cererile unui număr de opt solicitanți depuse în 

baza Legii nr.15/2003 însoțite de acte justificative, situația terenurilor disponibile aflate în domeniul 

privat al UAT – Comuna Pesac, cererea doamnei Olteanu Ana-Maria de renunțare la terenul atribuit 

conform Legii nr.15/2003, referatul Comisiei privind Legea nr.15/2003, extrase C.F., Proiectul de 

hotărâre nr.1/22.03.2018 privind soluționarea unor cereri depuse de tineri privind atribuirea de 

terenuri pentru construirea de locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii 

nr.15/2003, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare şi raportul Comisiei nr.II.  

Comisia de specialitate nr.II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.1/22.03.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.1/22.03.2018. 

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 nr.I din cadrul 

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: cererea domnului Magda-Rezmiveș Teodor, raport al 

compartimentului de specialitate inspector I superior-achiziții publice, extras C.F., Proiectul de 

hotărâre nr.2/22.03.2018 privind vânzarea, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a 

terenului intravilan înscris în C.F. nr.401668 a Comunei Pesac, având nr.top:401668, în suprafață 

de 2.000 mp, aflat în proprietatea privată a Comunei Pesac şi în administrarea Consiliului Local al 

Comunei Pesac, inclusiv raportul de evaluare al terenului întocmit de S.C. IRCONS EVAL S.R.L., 

factura privind evaluarea terenului şi raportul Comisiei de specialitate nr.I.  

Comisia de specialitate nr.I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.2/22.03.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.2/22.03.2018. 

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 nr. III din cadrul 

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: raport al compartimentului de specialitate referent III 

asistent-cu atribuții delegate în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului la nivelul Primăriei 

Comunei Pesac, extras C.F., Proiectul de hotărâre nr.3/22.03.2018 privind aprobarea Planului de 

situație pentru dezlipirea imobilului înscris în C.F. nr.401184 Pesac aflat în proprietatea Comunei 

Pesac, domeniu privat, documentaţie întocmită de S.C. LUCO CAD S.R.L. şi raportul Comisiei de 

specialitate nr.III.  

Comisia de specialitate nr.III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.3/22.03.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.3/22.03.2018. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

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

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: cererea RCS-RDS, raport al compartimentului de 

specialitate referent III asistent-cu atribuții delegate în domeniul urbanismului și amenajării 

teritoriului la nivelul Primăriei Comunei Pesac, extras C.F., Proiectul de hotărâre nr.4/22.03.2018 
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privind aprobarea Planului de situație pentru dezmembrarea imobilului înscris în C.F. nr.401721 

Pesac aflat în proprietatea Comunei Pesac, domeniu privat, documentaţie întocmită de S.C. LUCO 

CAD S.R.L. şi raportul Comisiei de specialitate nr.III. 

Comisia de specialitate III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.4/22.03.2018.  

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.4/22.03.2018. 

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: raport al compartimentului de specialitate referent III 

asistent-cu atribuții delegate în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului la nivelul Primăriei 

Comunei Pesac, extras C.F., Proiectul de hotărâre nr.5/22.03.2018 privind aprobarea Planului de 

situație pentru dezmembrarea imobilului înscris în C.F. nr.401728 Pesac aflat în proprietatea 

Comunei Pesac, domeniu privat, documentaţie întocmită de S.C. LUCO CAD S.R.L. şi raportul 

Comisiei de specialitate nr.III. 

Comisia de specialitate nr.III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.5/22.03.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.5/22.03.2018. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

a) Adresa Instituției Prefectului-Județul Timiș nr.4357/S3/12.02.2018 înregistrată la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.548/14.02.2018; consiliul local ia act de conținutul 

adresei. 

b) Adresa Instituției Prefectului-Județul Timiș nr.4675/S3/20.02.2018 înregistrată la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.664/22.02.2018; consiliul local ia act de conținutul 

adresei. 

c) Adresa Instituției Prefectului-Județul Timiș nr.4680/S3/20.02.2018 înregistrată la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.665/22.02.2018; consiliul local ia act de conținutul 

adresei.  

d) Raport anual Director an școlar 2016-2017 având nr.1197/29.09.2017 înaintat de 

Școala Gimnazială „Maria Brindea” și înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.837/02.03.2018; consiliul local ia act de conținutul raportului, fără obiecțiuni.  

e) Raport anual de evaluare internă a calității având nr.1198/29.09.2017 înaintat de 

Școala Gimnazială „Maria Brindea” și înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.838/05.03.2018; consiliul local ia act de conținutul raportului, fără obiecțiuni. 

 

Nemaifiind alte discuţii, domnul BOGDAN ALEXANDRU-PETRU, preşedinte de şedinţă, 

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

 

 

 

              PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ 

                        Consilier  local,             Secretar Comună,    

            BOGDAN ALEXANDRU-PETRU                                     DUMITRAŞ ANGELICA                                                   


