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PROCES   VERBAL 
 

Încheiat astăzi 10 NOIEMBRIE 2020, 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. 123-126, art. 129, art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1-2, art. 134 

alin. 3 lit. a, art. 137-139, art. 141 și art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, participă la lucrările şedinţei ordinare domnul 

primar TOMA CORNEL, doamna DUMITRAȘ ANGELICA, secretar general al Comunei Pesac, 

precum şi următorii consilieri locali ai Comunei Pesac şi anume: BOGDAN IOAN, COVACI 

FLORIN, DADA ALIN-SILVIU, FLUTURE DANIEL-IONEL, JARDA ALEXANDRU, JIVAN 

MIHAI, LUNGU MIHAIL, MARCU CORNELIA, SLATINĂ FLORIN, ȚAIGA VICTOR și VIPA 

STEFANIA-BIANCA. 

Sunt prezenţi 11 consilieri locali.  

Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Pesac prin Dispoziţia nr. 140 din 4 noiembrie 

2020, iar consilierii locali au fost invitați prin intermediul secretarului general al Comunei Pesac 

telefonic şi prin convocarea nr. 3893/04.11.2020, 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 alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei 

Pesac; 

 - iniţiator: primar; raport al secretarului general al Comunei Pesac. 

 2. Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Comunei Pesac, pe principalele domenii de activitate; 

 - iniţiator: primar; raport al secretarului general al Comunei Pesac. 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Comunei Pesac; 

 - iniţiator: primar; raport al secretarului general al Comunei Pesac; aviz Comisia de 

specialitate nr. III din cadrul Consiliului Local Pesac. 

 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru al Consiliului Local Pesac care să facă 

parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” din Comuna Pesac, pentru 

anul școlar 2020-2021. 

 - iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate – inspector I principal 

soluționare petiții în cadrul Primăriei Comunei Pesac; aviz Comisia de specialitate nr. II din cadrul 

Consiliului Local Pesac. 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Pesac 

în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității constituită la nivelul Școlii Gimnaziale „Maria 

Brindea” din Comuna Pesac pentru anul școlar 2020-2021. 

 - iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate – inspector I principal 

soluționare petiții în cadrul Primăriei Comunei Pesac; aviz Comisia de specialitate nr. II din cadrul 

Consiliului Local Pesac. 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2020. 

 - iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate – inspector I principal în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac; aviz Comisia de specialitate nr. I din cadrul Consiliului Local Pesac. 

7. Diverse. 

Se supune la vot Ordinea de zi de către președintele de vârstă, domnul Jivan Mihai. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

Se supune la vot Procesul-verbal al şedinţei anterioare ordinare a Consiliului Local Pesac care 

a avut loc în data de 21.10.2020 de către doamna Dumitraș Angelica, secretar general al Comunei 

Pesac. 
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 Se votează cu 10 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” (domnul Țaiga Victor se abține întrucât 

nu a făcut parte din vechiul consiliu local și nu a participat la respectiva ședință).  

  

În continuare, doamna Dumitraș Angelica, secretar general al Comunei Pesac, prezintă 

Ordinul Prefectului Județului Timiș nr. 726/03.11.2020 înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr. 3877/04.11.2020. De asemenea, precizează că acesta a fost adus la cunoștința publicului prin 

afișare la sediul Primăriei Comunei Pesac prin Procesul verbal de afișaj înregistrat sub nr. 

3884/04.11.2020, precum și pe site-ul instituției. 

 

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

Domnul consilier local Jivan Mihai, președintele de vârstă din cadrul Consiliului Local Pesac, 

dă citire materialelor: referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Pesac, Proiectul de 

hotărâre nr. 1/04.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei 

Pesac și raportul secretarului general al Comunei Pesac. 

Doamna Marcu Cornelia propune ca președinte de ședință să fie ales domnul Lungu Mihail.  

Domnul Țaiga Victor propune ca președinte de ședință să fie ales domnul Slatină Florin.  

Nu se mai fac alte propuneri. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 1/04.11.2020 cu propunerea doamnei Marcu 

Cornelia. 

Se votează cu 10 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (domnul Țaiga Victor). 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 1/04.11.2020 cu propunerea domnului Țaiga 

Victor. 

Se votează cu 1 vot „pentru” și 10 voturi „împotrivă”. 

Deci, se va adopta hotărârea cu propunerea doamnei Marcu Cornelia care a întrunit cvorumul 

prevăzut de lege. 

După alegerea preşedintelui de şedinţă, domnul Lungu Mihail preia conducerea şedinţei, iar 

activitatea preşedintelui de vârstă încetează. 

 

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

Domnul consilier local Lungu Mihail, președintele de ședință, din cadrul Consiliului Local 

Pesac, dă citire materialelor: referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Pesac, Proiectul de 

hotărâre nr. 2/04.11.2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Comunei Pesac, pe principalele domenii de activitate și raportul secretarului general al Comunei 

Pesac. 

Domnul Lungu Mihail, președintele de ședință, propune nominalizarea unor consilieri locali în 

vederea constituirii comisiilor de specialitate. 

Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianțele politice pe ale căror 

liste au fost aleși, dacă sunt în număr de cel puţin 3 (trei).  

Domnul Lungu Mihail, președinte de ședință, invită grupurile de consilieri locali să facă 

propuneri pentru cele 3 comisii de specialitate din cadrul consiliului local care vor funcționa pe tot 

mandatul. 

 Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, avându-se în 

vedere, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. 

a) Se trece la Comisia I – pentru activități economico-financiare și implementarea strategiei 

de dezvoltare economico-socială, pentru cooperare instituțională pe plan intern și extern. 

Grupul de consilieri locali PSD, reprezentat de domnul Slatină Florin, propune pentru această 

comisie pe următorii: domnul JARDA ALEXANDRU, domnul FLUTURE DANIEL-IONEL și 

domnul DADA ALIN-SILVIU. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea grupului PSD pentru Comisia I rezultată. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

Comisia I își alege președintele și secretarul, iar rezultatul alegerii este consemnat într-un 

proces verbal semnat de cei trei membri. În urma votului, domnul Jarda Alexandru va ocupa funcția de 

președinte, domnul Dada Alin-Silviu va ocupa funcția de secretar, iar domnul Fluture Daniel-Ionel va 

fi membru. 
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b) Se trece la Comisia II – pentru activități social-culturale și culte, patrimoniu cultural, 

protecţia mediului, pentru muncă și protecţie socială, pentru copii și tineret, pentru activități 

sportive, turism și agrement, pentru învăţământ, sănătate și familie, pentru organizarea și 

funcționarea aparatului de specialitate al primarului, a instituțiilor și serviciilor publice de interes 

local, pentru gestionarea serviciilor către cetățeni. 

Grupul de consilieri locali PSD, reprezentat de domnul Slatină Florin, propune pentru această 

comisie pe următorii: doamna VIPA STEFANIA-BIANCA, domnul SLATINĂ FLORIN și doamna 

MARCU CORNELIA. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea grupului PSD pentru Comisia II rezultată. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

Comisia II își alege președintele și secretarul, iar rezultatul alegerii este consemnat într-un 

proces verbal semnat de cei trei membri. În urma votului, doamna Vipa Stefania-Bianca va ocupa 

funcția de președinte, doamna Marcu Cornelia va ocupa funcția de secretar, iar domnul Slatină Florin 

va fi membru. 

c) Se trece la Comisia III – juridică și de disciplină, pentru administrarea domeniului public 

şi privat al Comunei Pesac, pentru amenajarea teritoriului și urbanism, pentru gospodărirea 

localității, pentru apărarea ordinii, liniştii publice și a drepturilor cetăţenilor, pentru agricultură, 

industrie și comerț. 

Grupul de consilieri locali PSD, reprezentat de domnul Slatină Florin, propune pentru această 

comisie pe următorii: domnul BOGDAN IOAN, domnul COVACI FLORIN, domnul JIVAN MIHAI, 

domnul LUNGU MIHAIL și domnul ȚAIGA VICTOR. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea grupului PSD pentru Comisia III rezultată. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

Comisia III își alege președintele și secretarul, iar rezultatul alegerii este consemnat într-un 

proces verbal semnat de cei cinci membri. În urma votului, domnul LUNGU MIHAIL va ocupa 

funcția de președinte, domnul BOGDAN IOAN va ocupa funcția de secretar, iar ceilalți vor fi membri. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 2/04.11.2020 cu propunerile aprobate. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

După organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac, acestea se 

retrag pentru a analiza celelalte proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi pentru a întocmi actele 

aferente și a emite avizele aferente. 

 

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: referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei 

Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 3/04.11.2020 privind alegerea viceprimarului Comunei Pesac, 

raportul secretarului general al Comunei Pesac și avizul Comisiei de specialitate nr. III din cadrul 

Consiliului Local Pesac. 

Comisia de specialitate nr. III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 3/04.11.2020. 

În conformitate cu prevederile art. 152 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare: „Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu 

majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a 

consilierilor locali.” 

Alin. 3 al aceluiași articol arată: „Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. 

Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.” 

Art. 152 alin. 7 din O.U.G. nr. 57/2019 precizează: „Pe durata exercitării mandatului, 

viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui 

statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitățile specifice funcției de viceprimar prevăzute de cartea I titlul 

IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.”  

Secretarul general al comunei a pregătit din timp formularul corespunzător al buletinului de vot 

care va fi completat prin grija acestuia.  

Președintele de ședință, domnul Lungu Mihail, supune aprobării consiliului local ca numărarea 

voturilor să se realizeze în prezența tuturor celor de față, respectiv: primar, secretar general al comunei 
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și consilieri locali, de către comisia de specialitate III din cadrul Consiliului Local Pesac, fiind comisia 

juridică pentru a nu se mai constituie o altă comisie de numărare a voturilor. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi propunerea domnului Lungu Mihail. 

Președintele de ședință îi invită pe domnii consilieri locali să facă propuneri pentru funcția de 

viceprimar, urmând a se completa buletinele de vot cu numele competitorilor de către secretarul 

general al comunei, alegerea viceprimarului făcându-se prin vot secret.  

Domnul Covaci Florin propune pe domnul Lungu Mihail pentru a fi ales în funcția de 

viceprimar. 

Domnul Țaiga Victor propune pe doamna Vipa Stefania-Bianca pentru a fi aleasă în funcția de 

viceprimar. 

Nu se mai fac alte propuneri, astfel că există doi candidați la funcția de viceprimar. 

După înregistrarea candidaturii, se ia o pauză în timpul căreia secretarul general al comunei 

completează buletinele de vot cu numele candidaților la funcția de viceprimar. Buletinele de vot se 

înmânează președintelui Comisiei de specialitate III (juridică) pentru verificare și ștampilare, după 

care se distribuie câte un buletin de vot fiecărui consilier local de către secretarul general al comunei. 

Se explică consilierilor locali de către secretarul general al comunei procedura de votare, 

făcându-se precizarea că procedura este menționată inclusiv pe buletinul de vot. Se arată faptul că 

după exprimarea votului secret se vor depune buletinele de vot într-o urnă. Va fi declarat viceprimar 

candidatul care va obţine majoritatea absolută a voturilor exprimate de către membrii consiliului local. 

Se procedează la votarea viceprimarului, ulterior fiecare buletin de vot fiind introdus în urna 

special amenajată. 

Comisia de specialitate III (juridică) numără buletinele de vot, predând ulterior aceste buletine 

președintelui de ședință care comunică consiliului local rezultatul votării, respectiv persoana aleasă în 

funcția de viceprimar cu numărul de voturi valabil exprimate. 

În acest sens, s-a constatat că domnul Lungu Mihail a obținut cuvântul „DA” pe 10 din cele 11 

buletine de vot, în timp ce doamna Vipa Stefania-Bianca a obținut cuvântul „DA” pe 1 din cele 11 

buletine de vot. Nu au existat buletine de vot nule. 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, funcția de viceprimar va fi ocupată de domnul 

Lungu Mihail, întrucât a obținut majoritatea absolută a voturilor reprezentând cuvântul „DA”. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 3/04.11.2020 care va exprima, prin hotărârea 

adoptată, rezultatul votului, respectiv alegerea domnului LUNGU MIHAIL în funcția de 

viceprimar al Comunei Pesac. 

Se votează cu 10 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (domnul Țaiga Victor). 

 

IV. Se trece la punctul patru 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: adresa Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” 

Pesac, referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 

4/04.11.2020 privind desemnarea unui membru al Consiliului Local Pesac care să facă parte din 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” din Comuna Pesac, pentru anul 

școlar 2020-2021, raportul compartimentului de specialitate – inspector I principal-soluționare petiții 

din cadrul Primăriei Comunei Pesac, precum și avizul Comisiei de specialitate nr. II din cadrul 

Consiliului Local Pesac. 

Comisia de specialitate nr. II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 4/04.11.2020. 

Domnul Lungu Mihail, președinte de ședință, solicită consilierilor locali să facă propuneri 

pentru desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație constituit la nivelul Școlii Gimnaziale 

„Maria Brindea” Pesac. 

Domnul consilier local Lungu Mihail propune pe domnul Slatină Florin.  

Nu se mai fac alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea domnului Lungu Mihail de către președintele de ședință. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 4/04.11.2020 cu propunerea domnului Lungu 

Mihail. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 
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V. Se trece la punctul cinci 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: adresa Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” 

Pesac, referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 

5/04.11.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Pesac în Comisia 

pentru Evaluarea și Asigurarea Calității constituită la nivelul Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” din 

Comuna Pesac pentru anul școlar 2020-2021, raportul compartimentului de specialitate – inspector I 

principal-soluționare petiții din cadrul Primăriei Comunei Pesac, precum și avizul Comisiei de 

specialitate nr. II din cadrul Consiliului Local Pesac. 

Comisia de specialitate nr. II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 5/04.11.2020. 

Domnul Lungu Mihail, președinte de ședință, solicită consilierilor locali să facă propuneri 

pentru desemnarea unui membru în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (C.E.A.C.) 

constituită la nivelul Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac. 

Domnul consilier local Țaiga Victor propune pe doamna Vipa Stefania-Bianca.  

Nu se mai fac alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea domnului Țaiga Victor de către președintele de ședință, domnul 

Lungu Mihail. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 5/04.11.2020 cu propunerea domnului Țaiga 

Victor. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

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

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

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei 

Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 6/04.11.2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac 

pe anul 2020, raportul compartimentului de specialitate – inspector I principal-contabil, precum și 

avizul Comisiei de specialitate nr. I. 

Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 6/04.11.2020. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 6/04.11.2020. 

Se votează cu 10 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” (domnul Țaiga Victor). 

 

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

a) Adresa Instituției Prefectului Județului Timiș nr. 10910/S3/29.10.2020 înregistrată la 

Primăria Comunei Pesac sub nr. 3839/02.11.2020; consiliul local ia la cunoștință despre 

conținutul adresei; secretarul general al comunei precizează că în Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac aprobat prin H.C.L. Pesac nr. 

55/21.10.2020 s-au prevăzut modalități alternative de desfășurare a ședințelor consiliului 

local, respectiv prin mijloace electronice, precum și procedura de realizare a acestora. 

b) Ordinul Prefectului Județului Timiș nr. 726/03.11.2020 înregistrat la Primăria Comunei 

Pesac sub nr. 3877/04.11.2020; consiliul local a luat cunoștință despre conținutul acestuia. 

 

 

Nemaifiind alte discuţii, domnul LUNGU MIHAIL, preşedinte de şedinţă, mulţumește tuturor 

pentru prezenţă şi participare şi declară închise lucrările şedinţei ordinare.  

 

 

 

              PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ 

                          Consilier  local,          Secretar general al Comunei Pesac,    

            LUNGU MIHAIL                                                 DUMITRAŞ ANGELICA                                                   


	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 11.09.2019\9. CONSILIUL LOCAL\1. ŞEDINŢE C.L\13. 2020\NOUL C.L. Pesac\1. Șed. ORDINARE\1. 10.11.2020\11. P.V. șed.Ord. C.L.-10.11.2020.doc

