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PROCES   VERBAL 
 

Încheiat astăzi 22 APRILIE 2021, 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 și ȚAIGA 

VICTOR. 

Sunt prezenţi 10 consilieri locali. Doamna consilier local VIPA STEFANIA-BIANCA 

absentează din motive personale (deces în familie), anunțând secretarul general al comunei în 

prealabil asupra acestui fapt. 

Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Pesac prin Dispoziţia nr. 40 din 15 aprilie 

2021, iar consilierii locali au fost invitați prin intermediul secretarului general al Comunei Pesac 

telefonic şi prin convocarea nr. 1365/15.04.2021, când le-a fost adus la cunoştinţă şi proiectul ordinii 

de zi. 

Primarul Comunei Pesac, domnul Toma Cornel, a propus următorul 

 

 

PROIECT AL ORDINII  DE  ZI: 

 

 
 1. Proiect de hotărâre privind rezilierea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în 

suprafaţă de 1.000 mp atribuit doamnei RADU TEODORA-MARCELA cu soțul RADU ION pentru 

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

 - iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisia de specialitate nr. III din cadrul 

Consiliului Local Pesac. 

 

 2. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în 

suprafaţă de 1.000 mp atribuit doamnei JARDA RALUCA (în pezent căsătorită CARȚIȘ), în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003; 

 - iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisia de specialitate nr. III din cadrul 

Consiliului Local Pesac. 

 

 3. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în 

suprafaţă de 1.000 mp atribuit domnișoarei HAIDUC ANDREEA-CLAUDIA, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 15/2003; 

 - iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisia de specialitate nr. III din cadrul 

Consiliului Local Pesac. 

 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2021; 

 - iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisia de specialitate nr. I din cadrul 

Consiliului Local Pesac. 
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 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Pesac pentru 

anul 2022; 

 - iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisia de specialitate nr. I din cadrul 

Consiliului Local Pesac. 

 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Local al Comunei Pesac, Județul Timiș; 

 - iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisia de specialitate nr. III din cadrul 

Consiliului Local Pesac. 

 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare 

împotriva incendiilor și a activității de protecție civilă în Comuna Pesac şi a măsurilor de optimizare 

a acestora, pentru trimestrul I din anul 2021; 

 - iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisia de specialitate nr. II din cadrul 

Consiliului Local Pesac. 

 

  8. Diverse: alte probleme de interes local. 

 

Se supune la vot Proiectul Ordinii de zi de către domnul Slatină Florin. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi și astfel s-a aprobat ordinea de zi (10 

voturi). 

 

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

care a avut loc în data de 18.03.2021 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, domnii consilieri locali Jarda Alexandru, 

și Lungu Mihail, precizează faptul că se vor abține la votul pentru punctul 2 al ordinii de zi, întrucât  

au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii. 

 De asemenea, domnul consilier local Fluture Daniel-Ionel precizează că se va abține la votul 

pentru punctul 3 al ordinii de zi, întrucât  au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii. 

 

 

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

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

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: cererea soților Radu Teodora-Marcela și Radu Ion, 

referat de aprobare prezentat de primarul Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 1/12.04.2021 

privind rezilierea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 1.000 mp atribuit 

doamnei RADU TEODORA-MARCELA cu soțul RADU ION pentru construirea unei locuinţe 

proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, referatul Comisiei pentru 

aplicarea Legii nr. 15/2003, raportul compartimentului de specialitate – inspector I asistent-impozite 

și taxe și avizul Comisiei de specialitate nr. III. 

Comisia de specialitate nr. III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 1/12.04.2021. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 1/12.04.2021. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

Doamna 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. 2/12.04.2021 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită 

asupra terenului în suprafaţă de 1.000 mp atribuit doamnei JARDA RALUCA (în pezent căsătorită 

CARȚIȘ), în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, referatul Comisiei pentru aplicarea Legii 

nr. 15/2003, raportul compartimentului de specialitate – inspector I asistent-impozite și taxe și avizul 

Comisiei de specialitate nr. III. 
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Comisia de specialitate nr. III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 2/12.04.2021. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 2/12.04.2021. 

Se votează cu 8 voturi „pentru” și 2 vot „abținere” (domnii consilieri locali Jarda 

Alexandru și Lungu Mihail se abțin întrucât precizează că au un interes patrimonial în problema 

supusă dezbaterii). 

 

 

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

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. 3/12.04.2021 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită 

asupra terenului în suprafaţă de 1.000 mp atribuit domnișoarei HAIDUC ANDREEA-CLAUDIA, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, referatul Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, 

raportul compartimentului de specialitate – inspector I asistent-impozite și taxe și avizul Comisiei de 

specialitate nr. III. 

Comisia de specialitate nr. III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 3/12.04.2021. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 3/12.04.2021. 

Se votează cu 9 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” (domnul consilier local Fluture se 

abține întrucât precizează că are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii). 

 

 

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

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

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: referatele de aprobare prezentate de primarul 

Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 4/12.04.2021 privind aprobarea bugetului local al 

Comunei Pesac pe anul 2021, rapoartele compartimentului de specialitate inspector I principal-

contabil, anunțurile privind dezbaterea publică asupra bugetului local pe anul 2021, adresele 

inspectorului I asistent-impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Pesac, adresa Școlii 

Gimnaziale „Maria Brindea” Comuna Pesac, adresa Clubului Sportiv „Șoimii” Pesac, adresa 

Comunității Cultului Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolică Pesac (BETEL), adresa Bisericii 

Penticostale „EFES” din localitatea Pesac, adresa Bisericii Creștine Baptiste Pesac, adresa Parohiei 

Ortodoxe Române Pesac, hotărârile Consiliului Judeţean Timiş, adresa D.G.R.F.P. Timișoara, 

raportul elaborat de primarul Comunei Pesac, precum și avizul Comisiei de specialitate nr. I. 

Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 4/12.04.2021. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 4/12.04.2021. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

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

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: referatele de aprobare prezentate de primarul 

Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 5/12.04.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale în Comuna Pesac pentru anul 2022, informațiile de pe site-ul Institutului Național de 

Statistică referitoare la indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2022, anunțul privind 

dezbaterea publică și procesul verbal de afișaj al anunțului, raportul compartimentului de specialitate 

– inspector I asistent-impozite și taxe, precum și avizul Comisiei de specialitate nr. I. 

Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 5/12.04.2021. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 5/12.04.2021. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

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. 6/12.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
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funcţionare al Consiliului Local al Comunei Pesac, Județul Timiș, raportul secretarului general al 

comunei, precum și avizul Comisiei de specialitate nr. III. 

Comisia de specialitate nr. III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 6/12.04.2021. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 6/12.04.2021. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

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

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

Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 7/12.04.2021 privind aprobarea Raportului de analiză a 

capacităţii de apărare împotriva incendiilor și a activității de protecție civilă în Comuna Pesac şi a 

măsurilor de optimizare a acestora, pentru trimestrul I din anul 2021, raportul compartimentului de 

specialitate – șef S.V.S.U., precum și avizul Comisiei de specialitate nr. II. 

Comisia de specialitate nr. II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 7/12.04.2021. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 7/12.04.2021. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

VIII. Se trece la punctul opt al Ordinii de zi: DIVERSE. 

a) Raport privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol în trimestrul I al anului 

2021 înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 1271/09.04.2021 și întocmit de 

doamna Lungu Silvia-Angelica, în calitate de inspector I principal-agricol în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac; consiliul local ia act de conținutul raportului, fără 

obiecțiuni. 

b) Domnul Țaiga Victor: cere câteva explicații în plus privind bugetul local; domnul 

primar Toma Cornel îi oferă răspunsuri la problemele ridicate. 

 

 

Nemaifiind alte discuţii, domnul SLATINĂ FLORIN, 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,    

            SLATINĂ FLORIN                                                 DUMITRAŞ ANGELICA                                                   
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