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PROCES   VERBAL 
 

Încheiat astăzi 17 DECEMBRIE 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. 160 din 10 decembrie 

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

telefonic şi prin convocarea nr. 4330/10.12.2020, 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 aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al Comunei 

Pesac pe anul 2021; 

 - iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate – consilier achiziții publice I 

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

Local Pesac. 

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al Clubului 

Sportiv „ȘOIMII Pesac” pe anul 2021; 

 - iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate – consilier achiziții publice I 

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

Local Pesac. 

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei Culturale a Comunei Pesac privind 

principalele manifestări cultural - artistice şi sportive pentru anul 2021; 

 - iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate – referent II cultural în cadrul 

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

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenții personali, 

precum și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2021; 

 - iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate – referent III asistent- lucrător 

social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; aviz Comisia de specialitate nr. II din cadrul Consiliului 

Local Pesac. 

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local care 

trebuie prestate pentru sumele acordate ca ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, pentru anul 2021; 

 - iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate – referent III asistent- lucrător 

social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; raport al viceprimarului Comunei Pesac; aviz Comisia de 

specialitate nr. II din cadrul Consiliului Local Pesac. 

  6. 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 2021; 

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

specialitate nr. II din cadrul Consiliului Local Pesac. 
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  7. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 459 alin. 1 pct. I Capitolul II din Anexa nr. 1 a 

H.C.L. Pesac nr. 23/14.04.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Pesac pentru 

anul 2021; 

 - iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate – inspector I asistent-impozite și 

taxe în cadrul Primăriei Comunei Pesac; aviz Comisiile de specialitate nr. I și III din cadrul 

Consiliului Local Pesac. 

 

8. Diverse. 

 

Se supune la vot Ordinea de zi de către președintele de şedinţă, domnul Lungu Mihail. 

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 10.11.2020 de către doamna Dumitraș Angelica, secretar general al Comunei 

Pesac. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

  

 Înainte de a se trece la primul punct al ordinii de zi, domnul primar Toma Cornel intervine și 

solicită Consiliului Local aprobarea modificării acesteia prin introducerea unui număr de trei noi 

proiecte de hotărâre, respectiv: 

- Proiect de hotărâre nr. 8/15.12.2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac 

pe anul 2020; astfel, acesta va deveni punctul 8 al Ordinii de zi modificate. 

- Proiect de hotărâre nr. 9/15.12.2020 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor 

școlare aferente semestrului I al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Pesac; astfel, acesta va deveni punctul 9 al Ordinii 

de zi modificate. 

- Proiect de hotărâre nr. 10/17.12.2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac 

pe anul 2020; astfel, acesta va deveni punctul 10 al Ordinii de zi modificate. 

 

Punctul DIVERSE de pe ordinea de zi va deveni punctul 11 al Ordinii de zi modificate. 

Totodată, domnul primar Toma Cornel, în calitatea sa de inițiator al Proiectului de hotărâre nr. 

8/15.12.2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2020, reprezentând 

punctul 8 al Ordinii de zi modificate, solicită retragerea acestuia, ținând cont că rectificarea bugetară 

cuprinsă în Proiectul de hotărâre nr. 10/17.12.2020 este cea completă și de actualitate. 

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

Miahil. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

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

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

Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 1/10.12.2020 privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor 

Publice al Comunei Pesac pe anul 2021, anunț privind dezbaterea publică, raportul compartimentului 

de specialitate–consilier achiziții publice I superior și avizul Comisiei de specialitate nr. I. 

Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 1/10.12.2020. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 1/10.12.2020. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

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

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

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: adresa Clubului Sportiv „ȘOIMII” Pesac, referatul de 

aprobare prezentat de primarul Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 2/10.12.2020 privind 

aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al Clubului Sportiv „ȘOIMII Pesac” pe anul 
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2021, anunț privind dezbaterea publică, raportul compartimentului de specialitate–consilier achiziții 

publice I superior și avizul Comisiei de specialitate nr. I. 

Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 2/10.12.2020. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 2/10.12.2020. 

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

 

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

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

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

Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 3/10.12.2020 privind aprobarea Agendei Culturale a 

Comunei Pesac privind principalele manifestări cultural - artistice şi sportive pentru anul 2021, 

raportul compartimentului de specialitate–referent II cultural și avizul Comisiei de specialitate nr. II. 

Comisia de specialitate nr. II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 3/10.12.2020. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 3/10.12.2020. 

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

 

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

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

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

Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 4/10.12.2020 privind aprobarea numărului maxim de 

posturi pentru asistenții personali, precum și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu 

handicap grav, pentru anul 2021, raportul compartimentului de specialitate –referent III asistent- 

lucrător social și avizul Comisiei de specialitate nr. II. 

Comisia de specialitate nr. II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 4/10.12.2020. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 4/10.12.2020. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

V. Se trece la punctul cinci al Ordinii de zi-modificată. 

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

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

Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 5/10.12.2020 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de 

lucrări de interes local care trebuie prestate pentru sumele acordate ca ajutor social potrivit Legii nr. 

416/2001, pentru anul 2021, raportul compartimentului de specialitate – referent III asistent-lucrător 

social, referat viceprimar și avizul Comisiei de specialitate nr. II. 

Comisia de specialitate nr. II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 5/10.12.2020. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 5/10.12.2020. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

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

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

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

Comunei Pesac, adresa Instituției Prefectului-Județul Timiș, Proiectul de hotărâre nr. 6/10.12.2020 

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

Primarului Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac pentru anul 2021, raportul secretarului general al 

comunei şi avizul Comisiei de specialitate nr. II. 

Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 6/10.12.2020. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 6/10.12.2020. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

VII. Se trece la punctul șapte al Ordinii de zi-modificată  

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

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

Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 7/10.12.2020 pentru modificarea art. 459 alin. 1 pct. I Capitolul II 

din Anexa nr. 1 a H.C.L. Pesac nr. 23/14.04.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în 
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Comuna Pesac pentru anul 2021, raportul compartimentului de specialitate–inspector I asistent 

impozite și taxe şi avizul Comisiilor de specialitate nr. I și III. 

Comisiile de specialitate nr. I și III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 7/10.12.2020. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 7/10.12.2020. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

VIII. Se trece la punctul opt al Ordinii de zi-modificată  

Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi modificată de către inițiatorul Proiectului de 

hotărâre nr. 8/15.12.2020. 

 

IX. Se trece la punctul nouă al Ordinii de zi-modificată  

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

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: adresa Instituției Prefectului – Județul Timiș, adresa 

Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac, referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Pesac, 

Proiectul de hotărâre nr. 9/15.12.2020 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor 

școlare aferente semestrului I al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Pesac, raportul compartimentului de specialitate–

inspector I principal-contabil şi avizul Comisiei de specialitate nr. I. 

Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 9/15.12.2020. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 9/15.12.2020. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

X. Se trece la punctul zece al Ordinii de zi-modificată  

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

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

Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 10/17.12.2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei 

Pesac pe anul 2020, raportul compartimentului de specialitate–inspector I principal contabil şi avizul 

Comisiei de specialitate nr. I. 

Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 10/17.12.2020. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 10/17.12.2020. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

XI. Se trece la punctul unsprezece al Ordinii de zi-modificată: DIVERSE. 

a) Țaiga Victor: întreabă care este starea izlazului; igiena lasă de dorit și există porțiuni de izlaz 

arat ceea ce consideră că nu e corect. 

        Domnul primar: majoritatea izlazului este închiriat crescătorilor de animale; în cazul în care 

există cu adevărat zone de izlaz arate și cultivate, utilizatorii (crescătorii de animale) au obligația și 

răspunderea de a face demersuri în acest sens; de altfel, dacă există astfel de situații, crescătorii de 

animale cărora le-a fost închiriat izlazul vor pierde subvenția APIA. 

 

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                                                   
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