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PROCES   VERBAL 

 
 

Încheiat astăzi 30 IANUARIE 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.11 din 23 ianuarie 

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

nr.256/23.01.2018, 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 stabilirea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac pentru anul 2018; 

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

 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului din sursa E a sumei de 1.810,70 lei 

reprezentând excedent pe anul 2017 în sursa A a bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2018;  

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

 

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru dezlipirea imobilului înscris în 

C.F. nr.401663 Pesac aflat în proprietatea Comunei Pesac, domeniu privat, documentaţie întocmită 

de P.F.A. ing.Comloșan Ștefan; 

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

 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Grupului de Lucru Local (GLL) 

înființat la nivelul Comunei Pesac; 

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

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Compartimentului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac, Județul Timiș; 
 - iniţiator: primar; raport comisia de specialitate nr. III. 

 

6. Diverse. 

 

 

Se supune la vot Ordinea de zi de către președintele de ședință, domnul Covaci Florin. 

 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 05.01.2018, de către doamna secretar Dumitraș Angelica. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 
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 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 introducerea pe ordinea de zi a 

unui nou proiect de hotărâre, respectiv: 

- Proiect de hotărâre nr.6/29.01.2018 privind rezilierea dreptului de folosinţă gratuită 

asupra terenului în suprafaţă de 1.000 mp atribuit domnului GIORGIEV MIODRAG pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, 

precum şi rezilierea contractului de închiriere încheiat pentru diferenţa de teren dintre suprafaţa de 

1.000 mp şi suprafaţa totală a parcelei în cauză; acesta va deveni punctul 6 al Ordinii de zi 

modificate. 

 

Punctul DIVERSE va deveni punctul 7 al Ordinii de zi modificate. 

 

Se supune la vot Ordinea de zi modificată de către președintele de ședință, domnul Covaci 

Florin. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  

 

 

 

I. Se trece la punctul unu 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, adresa Instituției Prefectului-Județul 

Timiș nr.4272/S3/03.04.2017, Proiectul de hotărâre nr.1/23.01.2018 privind stabilirea structurii 

organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac și 

ale SPCLEP Pesac pentru anul 2018 şi raportul Comisiei nr.III.  

Comisia de specialitate nr.III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.1/23.01.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.1/23.01.2018. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

II. Se trece la punctul doi 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: raport al compartimentului de specialitate inspector I 

principal-contabil, Proiectul de hotărâre nr.2/23.01.2018 privind aprobarea transferului din sursa 

E a sumei de 1.810,70 lei reprezentând excedent pe anul 2017 în sursa A a bugetului local al 

Comunei Pesac pe anul 2018 şi raportul Comisiei de specialitate nr.I.  

Comisia de specialitate nr.I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.2/23.01.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.2/23.01.2018. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

III. Se trece la punctul trei 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, documentația pentru 

dezlipirea imobilului înscris în C.F. nr.401663 Pesac, Proiectul de hotărâre nr.3/23.01.2018 

privind aprobarea documentaţiei pentru dezlipirea imobilului înscris în C.F. nr.401663 Pesac aflat 

în proprietatea Comunei Pesac, domeniu privat, documentaţie întocmită de P.F.A. ing.Comloșan 

Ștefan şi raportul Comisiei de specialitate nr.III.  

Comisia de specialitate nr.III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.3/23.01.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.3/23.01.2018. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

IV. Se trece la punctul patru 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 
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referent II-responsabil cu problemele romilor (expert local pentru romi), adresa Instituției 

Prefectului-Județul Timiș nr.3569/S1/23.01.2018, răspunsul Primăriei Comunei Pesac 

nr.223/30.01.2018, Proiectul de hotărâre nr.4/23.01.2018 privind actualizarea componenței 

Grupului de Lucru Local (GLL) înființat la nivelul Comunei Pesac şi raportul Comisiei de 

specialitate nr.II. 

Comisia de specialitate II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.4/23.01.2018.  

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.4/23.01.2018. 

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: adresa nr.2615 IDM/19.12.2017 a Ministerului 

Muncii și Justiției Sociale, raportul compartimentului de specialitate referent III asistent-lucrător 

social, Proiectul de hotărâre nr.5/23.01.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Compartimentului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac, Județul 

Timiș şi raportul Comisiei de specialitate nr.III. 

Comisia de specialitate nr.III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.5/23.01.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.5/23.01.2018. 

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: cererea domnului Giorgiev Miodrag, raportul 

compartimentului de specialitate inspector I asistent-impozite și taxe, referatul Comisiei pentru 

aplicarea Legii nr.15/2003, Proiectul de hotărâre nr.6/29.01.2018 privind rezilierea dreptului de 

folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 1.000 mp atribuit domnului GIORGIEV 

MIODRAG pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile 

Legii nr.15/2003, precum şi rezilierea contractului de închiriere încheiat pentru diferenţa de teren 

dintre suprafaţa de 1.000 mp şi suprafaţa totală a parcelei în cauză şi raportul Comisiei de 

specialitate nr.III. 

Comisia de specialitate nr.III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.6/29.01.2018. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.6/29.01.2018. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

VII. Se trece la punctul șapte al Ordinii de zi-modificate: DIVERSE. 

a) Cererea RCS & RDS S.A. având nr.7473480696/10.01.2018 înregistrată la Primăria 

Comunei Pesac sub nr.107/11.01.2018 prin care solicită aprobarea închirierii unei 

suprafețe de 225 mp (menționând faptul că dorește în extravilanul localității Pesac la 

coordonatele: latitudine 45,991412
0
 și longitudine 20,839223

0
) în vederea instalării 

unui pilon de telefonie mobilă; consiliul local ia act de conținutul cererii și își exprimă 

un acord de principiu; domnul primar Toma Cornel intervine și menționează că este 

necesar ca mai întâi să se procedeze la efectuarea intabulării suprafeței de teren care 

urmează a fi închiriată, iar ulterior intabulării terenului să fie contactat petentul; 

domnul Covaci Florin, președinte de ședință, întreabă consiliul local dacă este de 

acord cu aspectele prezentate de domnul primar primind un răspuns unitar afirmativ, 

astfel că propune să i se întocmească un răspuns în acest sens petentei de către 

Primăria Comunei Pesac. 

Se supune la vot propunerea domnului Covaci Florin, președinte de ședință. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

b) Cererea doamnei Drăgan-Ciora Nicoleta-Angelica înregistrată la Primăria Comunei 

Pesac sub nr.117/11.01.2018 prin care solicită aprobarea închirierii pajiștii comunale 

care i-a fost închiriată până la sfârșitul anului 2017 domnului Olteanu Alexandru care 

a renunțat la pajiște întrucât nu mai deținea ovine; doamna secretar Dumitraș 

Angelica intervine și arată faptul că închirierea pajiștii se poate face doar prin licitație 
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publică, organizată în condițiile legii; pe de altă parte, este necesar ca mai întâi să fie 

actualizat amenajamentul pastoral întrucât a fost întocmit un nou studiu de către 

Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Timiș și care a fost înregistrat la Primăria 

Comunei Pesac sub nr.80/09.01.2018; abia ulterior se va putea proceda la organizarea 

unei licitații pentru suprafețele de pajiști rămase libere; de altfel, un proiect de 

hotărâre privind actualizarea amenajamentului pastoral se află în dezbatere publică, 

urmând ca ulterior să fie supus spre aprobare de către consiliul local; domnul Covaci 

Florin, președinte de ședință, întreabă consiliul local dacă este de acord cu aspectele 

prezentate de doamna secretar și se primește un răspuns afirmativ, astfel că se 

propune de către președintele de ședință să i se întocmească un răspuns în acest sens 

petentei de către Primăria Comunei Pesac. 

Se supune la vot propunerea domnului Covaci Florin, președinte de ședință. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

c) Adresa nr.263/23.01.2018 a ADID Timiș înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.224/23.01.2018; consiliul local ia act de conținutul adresei;  domnul primar Toma 

Cornel intervine și menționează că a pregătit un proiect de hotărâre pentru stabilirea 

contravențiilor și sancțiunilor pe raza Comunei Pesac, acesta fiind în dezbatere 

publică; ulterior, proiectul de hotărâre va fi prezentat spre aprobare într-o ședință 

viitoare a consiliului local. 

d) Referatul nr.241/23.01.2018 prezentat de secretarul Comunei Pesac prin care sunt 

supuse atenției consiliului local prevederile art.51 alin.4 din Legea nr.215/2001 și 

art.50 alin.3 din Legea nr.393/2004, precum și tabelul nominal de luare la cunoștință 

înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.242/23.01.2018; consilierii locali și 

viceprimarul au întocmit rapoartele de activitate în cauză, precum și rapoartele 

comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local care au fost prezentate în cadrul 

ședinței, acestea urmând a fi anexate la dosarul ședinței și aduse la cunoștință publică 

prin grija secretarului consiliului local.  

e) Adresa nr.3676/S3/23.01.2018 a Instituției Prefectului-Județul Timiș înregistrată la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.292/26.01.2018; consiliul local ia act de conținutul 

adresei; domnul primar Toma Cornel intervine și menționează că pentru o ședință 

viitoare va pregăti raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a UAT 

Comuna Pesac. 

f) Raport de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarului public de 

conducere – secretar al comunei – Consiliul local ia în discuție nota pentru 

activitatea secretarului desfășurată pentru anul 2017; domnul consilier local Jarda 

Alexandru propune nota maximă 5; consilierii locali își exprimă unanim acordul; 

nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea domnului Jarda Alexandru; 

consilierii locali votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

Nemaifiind alte discuţii, domnul COVACI FLORIN, preşedinte de şedinţă, mulţumește 

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

 

 

 

              PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ 

                        Consilier  local,             Secretar Comună,    

           COVACI FLORIN                                                 DUMITRAŞ ANGELICA                                                   
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