PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 26 FEBRUARIE 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 doamna DUMITRAȘ ANGELICA, secretar general al Comunei Pesac, precum şi următorii
consilieri locali ai Comunei Pesac şi anume: BOGDAN IOAN, COVACI FLORIN, DADA ALINSILVIU, FLUTURE DANIEL-IONEL, JARDA ALEXANDRU, JIVAN MIHAI, LUNGU
MIHAIL, MARCU CORNELIA și ȚAIGA VICTOR.
Sunt prezenţi 9 consilieri locali.
Domnul consilier local SLATINĂ FLORIN absentează din motive obiective (de sănătate),
anunțând în prealabil faptul că rezultatul testului RT-PCR pentru virusul SARS-CoV-2 efectuat în
data de 20.02.2021 a ieșit pozitiv, fiind nevoit a sta în izolare. Întrucât domnul Slatină Florin a fost
desemnat președinte de ședință pentru perioada februarie – aprilie 2021, până la înlocuirea sa cu un
alt membru al consiliului local, prin hotărâre, lucrările ședinței vor fi conduse de fostul președinte de
ședință, domnul Lungu Mihail.
De asemenea, doamna consilier local VIPA STEFANIA-BIANCA absentează din motive
obiective (de sănătate), anunțând în prealabil acest fapt.
Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Pesac prin Dispoziţia nr. 16 din 19 februarie
2021, iar consilierii locali au fost invitați prin intermediul secretarului general al Comunei Pesac
telefonic şi prin convocarea nr. 555/19.02.2021, 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 pentru aprobarea raportului primarului pe anul 2020 privind starea
economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale Comuna Pesac;
- iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisia de specialitate nr. II din cadrul
Consiliului Local Pesac.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul
2020;
- iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisia de specialitate nr. I din cadrul
Consiliului Local Pesac.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică organizată potrivit
legii, a unui teren în suprafață totală de 532 mp, evidențiat în C.F. nr. 401519 Pesac, având nr. Top:
609-610/b, aflat în proprietatea Comunei Pesac, domeniu privat, reprezentând teren intravilan;
- iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisia de specialitate nr. III din cadrul
Consiliului Local Pesac.
4. Diverse.
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Se supune la vot Proiectul Ordinii de zi de către domnul Lungu Mihail.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi și astfel s-a aprobat ordinea de zi (9
voturi).
Se supune la vot Procesul-verbal al şedinţei anterioare ordinare a Consiliului Local Pesac
care a avut loc în data de 27.01.2021 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, domnul Lungu Mihail intervine și solicită
Consiliului Local aprobarea suplimentării acesteia prin introducerea unui număr de două noi proiecte
de hotărâre inițiate de primarul Comunei Pesac, după cum urmează:
- Proiect de hotărâre nr. 4/25.02.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico –
economici pentru realizarea investiției ”CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT,
COMUNA PESAC”; astfel, acesta va deveni punctul 4 al Ordinii de zi modificate.
- Proiect de hotărâre nr. 5/25.02.2021 privind înlocuirea președintelui de ședință al
Consiliului Local al Comunei Pesac pentru ședința ordinară din data de 26.02.2021; astfel, acesta
va deveni punctul 5 al Ordinii de zi modificate.
Punctul 4. DIVERSE de pe ordinea de zi va deveni punctul 6 al Ordinii de zi modificate.
De asemenea, ținând cont de faptul că domnul Slatină Florin, care a fost ales președinte de
ședință pentru perioada februarie – martie 2021, absentează de la ședință din motive de sănătate,
fiind necesar a se alege un nou președinte de ședință, domnul consilier local Lungu Mihail propune a
se începe cu punctul 5 de pe ordinea de zi modificată, respectiv cu Proiectul de hotărâre nr.
5/25.02.2021, urmând a se păstra ordinea celorlalte proiecte de hotărâre.
Se supune la vot propunerea domului consilier local Lungu Mihail.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.

V. Se trece la punctul cinci 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. 5/25.02.2021 privind înlocuirea președintelui de ședință al
Consiliului Local al Comunei Pesac pentru ședința ordinară din data de 26.02.2021, raportul
prezentat de secretarul general al Comunei Pesac și avizul Comisiei de specialitate nr. III.
Comisia de specialitate nr. III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 5/25.02.2021.
Domnul Lungu Mihail propune pe doamna Marcu Cornelia. Nu se mai fac alte propuneri.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 5/25.02.2021 completat cu propunerea
domnului Lungu Mihail.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.
Deci, președinte de ședință este doamna Marcu Cornelia pentru ședința ordinară din data de
26.02.2021.

I. Se trece la punctul unu al Ordinii de zi-modificată.
Doamna consilier local Marcu Cornelia, secretarul Comisiei de specialitate nr. II din cadrul
Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: referat de aprobare prezentat de primarul Comunei
Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 1/19.02.2021 privind aprobarea raportului primarului pe anul
2020 privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale Comuna
Pesac, raportul compartimentului de specialitate – inspector I principal-contabil și avizul Comisiei
de specialitate nr. II.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 1/19.02.2021.
Se votează cu 8 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (domnul consilier local Țaiga
Victor).
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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: referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei
Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 2/19.02.2021 privind aprobarea contului de încheiere a
exerciţiului bugetar pe anul 2020, raportul compartimentului de specialitate – inspector I principalcontabil însoțit de contul de execuție a bugetului Comunei Pesac pe anul 2020 și avizul Comisiei de
specialitate nr. I.
Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 2/19.02.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 2/19.02.2021.
Se votează cu 8 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (domnul consilier local Țaiga
Victor).

III. Se trece la punctul trei al Ordinii de zi-modificată.
Domnul consilier local Lungu Mihail, președintele Comisiei de specialitate III din cadrul
Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: cererea soților Lolici Cornel și Lolici Ioana, referatul
de aprobare prezentat de primarul Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 3/19.02.2021 privind
aprobarea vânzării, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a unui teren în suprafață totală
de 532 mp, evidențiat în C.F. nr. 401519 Pesac, având nr. Top: 609-610/b, aflat în proprietatea
Comunei Pesac, domeniu privat, reprezentând teren intravilan, raportul compartimentului de
specialitate – consilier achiziții publice I superior și avizul Comisiei de specialitate nr. III.
Comisia de specialitate nr. III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 3/19.02.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 3/19.02.2021.
Se votează cu 8 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” (domnul Jarda Alexandru se abține
întrucât precizează că are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii fiind rudă cu
petenții).

IV. Se trece la punctul patru 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. 4/25.02.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico –
economici pentru realizarea investiției ”CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT,
COMUNA PESAC”, 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. 4/25.02.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 4/25.02.2021.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.
VI. Se trece la punctul șase al Ordinii de zi-modificată: DIVERSE.
a)
Domnul Țaiga Victor: propune ca pentru toate stațiile de autobuz din comună să se
achiziționeze coșuri de gunoi; de asemenea, propune să se organizeze o acțiune de
voluntariat pentru a se strânge toate gunoaiele de pe pășune, acțiune la care să
participe și reprezentanți ai comunității rome.
Nemaifiind alte discuţii, doamna MARCU CORNELIA, preşedinte de şedinţă, mulţumește
tuturor pentru prezenţă şi participare şi declară închise lucrările şedinţei ordinare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local,
MARCU CORNELIA

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al Comunei Pesac,
DUMITRAŞ ANGELICA
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