PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 26 octombrie 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 din totalul de 11, absentând motivat doamna VIPA
STEFANIA-BIANCA care a anunțat în prealabil că nu poate participa la ședința consiliului local, ca
urmare a apariției unor probleme personale, neavând posibilitatea de a ajunge în timp util la ședință.
Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Pesac prin Dispoziţia nr. 91 din 19 octombrie
2021, iar consilierii locali au fost invitați prin intermediul secretarului general al Comunei Pesac
telefonic şi prin convocarea nr. 3495/19.10.2021, 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 desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei
Pesac în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcției de
director din cadrul Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac;
- iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisiile de specialitate nr. II din cadrul
Consiliului Local Pesac.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2021;
- iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisiile de specialitate nr. I din cadrul
Consiliului Local Pesac.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Pesac nr. 24/22.04.2021
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Pesac pentru anul 2022;
- iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisiile de specialitate nr. I din cadrul
Consiliului Local Pesac.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării, prin act adiţional, a contractului de
închiriere nr. 549/19.02.2009 încheiat între Comuna Pesac şi S.C. ROMTELECOM S.A.;
- iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisiile de specialitate nr. III din cadrul
Consiliului Local Pesac.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 pct. 3.2., pct. 3.4. și pct. 3.5. din H.C.L. Pesac
nr. 71/20.12.2014 privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local la nivelul Comunei
Pesac începând cu anul 2015;
- iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisiile de specialitate nr. I din cadrul
Consiliului Local Pesac.
6. Diverse: alte probleme de interes local.
Se supune la vot Proiectul Ordinii de zi de către domnul Fluture Daniel-Ionel, președinte de
ședință.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (10 voturi) și astfel s-a aprobat ordinea de
zi.
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Se supune la vot Procesul-verbal al şedinţei anterioare extraordinare a Consiliului Local
Pesac care a avut loc în data de 08.10.2021 de către doamna Dumitraș Angelica, secretar general al
Comunei Pesac.
Se votează cu 8 voturi „pentru” și 2 voturi „abținere” (domnul consilier local Țaiga
Victor și domnul Slatină Florin care a absentat de la acea ședință).
Domnul Fluture Daniel-Ionel, președinte de ședință, intervine și solicită Consiliului Local
aprobarea suplimentării Ordinii de zi prin introducerea unui număr de două noi proiecte de hotărâre
inițiate de primarul Comunei Pesac, după cum urmează:
- Proiect de hotărâre nr. 6/25.10.2021 privind modificarea structurii organizatorice şi a
statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac și ale S.P.C.L.E.P.
Pesac pentru anul 2021; astfel, acesta va deveni punctul 6 al Ordinii de zi modificate;
- Proiect de hotărâre nr. 7/25.10.2021 pentru participarea la Programul privind creșterea
eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea Documentației de Avizare a
Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiție
„EFICIENTIZAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA
PESAC, JUDEȚUL TIMIȘ”; astfel, acesta va deveni punctul 7 al Ordinii de zi modificate;
Punctul 6. DIVERSE de pe ordinea de zi va deveni punctul 8 al Ordinii de zi modificate.
Se supune de către domnul Fluture Daniel-Ionel spre aprobare Ordinea de zi – modificată a
ședinței ordinare.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (10 voturi).

I. Se trece la punctul unu al Ordinii de zi-modificată.
Doamna consilier local Marcu Cornelia, secretar al Comisiei de specialitate II din cadrul
Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: adresa Inspectoratului Școlar Județean Timiș, referat
de aprobare prezentat de primarul Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 1/18.10.2021 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Pesac în Comisia de evaluare a probei
de interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcției de director din cadrul Școlii Gimnaziale
„Maria Brindea” Pesac, raportul compartimentului de specialitate – inspector I principalsoluționare petiții și avizul Comisiei de specialitate nr. II.
Comisia de specialitate nr. II avizează favorabil în unanimitate de voturi Proiectul de hotărâre
nr. 1/18.10.2021.
Domnul Fluture Daniel-Ionel, președinte de ședință, solicită consilierilor să facă propuneri
pentru desemnarea unui membru care să facă parte din Comisia de evaluare a probei de interviu la
concursul organizat pentru ocuparea funcției de director din cadrul 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,
domnul Fluture Daniel-Ionel.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 1/18.10.2021 cu propunerea domnului Lungu
Mihail.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.

II. Se trece la punctul doi al Ordinii de zi-modificată.
Domnul consilier local Jarda Alexandru, președinte al Comisiei de specialitate I din cadrul
Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: adresa Agenției Naționale de Administrare Fiscală –
Activitatea de trezorerie și contabilitate publică, adresa Clubului Sportiv „ȘOIMII” Pesac, referat de
aprobare prezentat de primarul Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 2/18.10.2021 privind
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rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2021, raportul compartimentului de
specialitate – inspector I principal-contabil și avizul Comisiei de specialitate nr. I.
Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil în unanimitate de voturi Proiectul de hotărâre
nr. 2/18.10.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 2/18.10.2021.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.

III. Se trece la punctul trei al Ordinii de zi-modificată.
Domnul consilier local Jarda Alexandru, președinte al Comisiei de specialitate I din cadrul
Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: referat de aprobare prezentat de primarul Comunei
Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 3/18.10.2021 pentru modificarea și completarea H.C.L. Pesac nr.
24/22.04.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Pesac pentru anul 2022,
raportul compartimentului de specialitate – inspector I asistent-impozite și taxe și avizul Comisiei de
specialitate nr. I.
Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil în unanimitate de voturi Proiectul de hotărâre
nr. 3/18.10.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 3/18.10.2021.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.

IV. Se trece la punctul patru al Ordinii de zi-modificată.
Domnul consilier local Lungu Mihail, președinte al Comisiei de specialitate III din cadrul
Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: contractul de închiriere nr. 549/19.02.2009 încheiat
între Comuna Pesac și S.C. ROMTELECOM S.A. - Direcția de Telecomunicații Timiș, actul
adițional nr. 1/16.11.2010 la contractul de închiriere nr. 549/19.02.2009, extras CF, adresa
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., referat de aprobare prezentat de primarul
Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 4/18.10.2021 privind aprobarea modificării, prin act
adiţional, a contractului de închiriere nr. 549/19.02.2009 încheiat între Comuna Pesac şi S.C.
ROMTELECOM S.A., raportul compartimentului de specialitate – inspector I asistent-impozite și
taxe și avizul Comisiei de specialitate nr. III.
Comisia de specialitate nr. III avizează favorabil în unanimitate de voturi Proiectul de
hotărâre nr. 4/18.10.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 4/18.10.2021.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.

V. Se trece la punctul cinci al Ordinii de zi-modificată.
Domnul consilier local Jarda Alexandru, președinte al Comisiei de specialitate I din cadrul
Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: referat de aprobare prezentat de primarul Comunei
Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 5/18.10.2021 pentru modificarea art. 1 pct. 3.2., pct. 3.4. și pct.
3.5. din H.C.L. Pesac nr. 71/20.12.2014 privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes
local la nivelul Comunei Pesac începând cu anul 2015, raportul compartimentului de specialitate –
inspector I asistent-impozite și taxe și avizul Comisiei de specialitate nr. I.
Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil în unanimitate de voturi Proiectul de hotărâre
nr. 5/18.10.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 5/18.10.2021.
Se votează cu 9 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” (domnul consilier local Țaiga
Victor).
VI. Se trece la punctul șase al Ordinii de zi-modificată.
Domnul consilier local Lungu Mihail, președinte al Comisiei de specialitate III din cadrul
Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: adresa Instituției Prefectului-Județul Timiș, referat de
aprobare prezentat de primarul Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 6/25.10.2021 privind
modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
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Primarului Comunei Pesac și ale S.P.C.L.E.P. Pesac pentru anul 2021, raport secretar general
comună (responsabil resurse umane) și avizul Comisiei de specialitate nr. III.
Comisia de specialitate nr. III avizează favorabil în unanimitate de voturi Proiectul de
hotărâre nr. 6/25.10.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 6/25.10.2021.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.
VII. Se trece la punctul șapte al Ordinii de zi-modificată.
Domnul consilier local Jarda Alexandru, președinte al Comisiei de specialitate I din cadrul
Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: Documentația de avizare lucrări de intervenție
(DALI) nr. 2/2021 întocmită de către firma de proiectare S.C. ISM PROCONS S.R.L., referat de
aprobare prezentat de primarul Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 7/25.10.2021 pentru
participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public
și aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici aferenți obiectivului de investiție „EFICIENTIZAREA ȘI MODERNIZAREA
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA PESAC, JUDEȚUL TIMIȘ”, raportul
compartimentului de specialitate – consilier achiziții publice I superior și avizul Comisiei de
specialitate nr. I.
Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil în unanimitate de voturi Proiectul de hotărâre
nr. 7/25.10.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 7/25.10.2021.
Se votează cu 9 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (domnul consilier local Țaiga
Victor).

VIII. Se trece la punctul opt al Ordinii de zi-modificată: DIVERSE.
a) Adresa nr. 10356/S2/28.09.2021 a Instituției Prefectului-Județul Timiș înregistrată la
Primăria Comunei Pesac sub nr. 3269/30.09.2021 referitoare la prevederile art. 197 alin.
(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare; consiliul local ia act de conținutul adresei, iar doamna secretar general
Dumitraș Angelica menționează faptul că la nivelul U.A.T. Pesac actele administrative
sunt comunicate în termenul legal către Prefectul Județului Timiș.
b) Adresa nr. 306/30.09.2021 a Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac înregistrată la
Primăria Comunei Pesac sub nr. 3291/30.09.2021 referitoare la Raportul de activitate
privind starea și calitatea învățământului în anul școlar 2020-2021; consiliul local ia act
de conținutul raportului, fără obiecții.
c) Petiția domnului Țaiga Victor înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.
3423/11.10.2021; consiliul local ia act de conținutul petiției; domnul viceprimar și
totodată consilier local Lungu Mihail arată faptul că i s-a răspuns petentului prin adresa
nr. 3058/23.09.2021 a Primăriei Comunei Pesac și i s-a precizat domnului Țaiga Victor că
potrivit prevederilor art. 129 alin. (11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, menționează: „Pentru realizarea
atribuțiilor prevăzute la alin. (2) consiliul local poate solicita informări și rapoarte de la
primar, viceprimar și de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice și
de utilitate publică de interes local”; din acest text de lege rezultă clar că doar consiliul
local poate decide a solicita astfel de informări; în acest sens, domnul președinte de
ședință Fluture Daniel-Ionel propune a se supune la vot aprobarea punerii la dispoziție,
spre consultare, a documentelor solicitate de domnul consilier local Țaiga Victor.
Se supune la vot propunerea domnului președinte de ședință.
Se votează cu 8 voturi „pentru” și 2 voturi „abținere” (domnul Covaci
Florin și doamna Marcu Cornelia).
d) Adresa nr. 3450/12.10.2021 a Primăriei Comunei Pesac referitoare la comunicarea către
Consiliul Local Pesac a Raportului de audit financiar nr. 2806/31.08.2021, precum și a
Deciziei nr. 37/29.09.2021, acte emise de Camera de Conturi Timiș; consiliul local ia act
de conținutul documentelor.
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e) Raport nr. 3455/13.10.2021 privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe
trimestrul III al anului 2021, document întocmit de Compartimentul Agricol și Protecția
mediului din cadrul Primăriei Comunei Pesac; consiliul local ia act de conținutul
raportului, fără obiecții.
f) Adresa nr. 9417/S2/12.10.2021 a Instituției Prefectului-Județul Timiș înregistrată la
Primăria Comunei Pesac sub nr. 3527/21.10.2021 referitoare la sesizarea domnului Țaiga
Victor cu privire la utilizarea abuzivă a pășunii comunale Pesac; consiliul local ia act de
conținutul sesizării.
Domnul președinte de ședință Fluture Daniel-Ionel: îl invită pe domnul consilier
Țaiga Victor să precizeze la care anume suprafețe de pășune comunală a făcut referire în
sesizare.
Domnul consilier Țaiga Victor precizează că este vorba despre următoarele
parcele:
- parcela de la drumul de piatră spre sondă unde lucrează domnul Todor Daniel,
în islaz;
- toată parcela din partea stângă pe care o deține domnul Lungu Alexandru;
- parcela unde se află cântarul de la firma SAATEN UNION;
- parcela dn islaz, lângă socrul domnului Dada Alin, pe care staționează utilaje
agricole care aparțin cuiva de la Tomnatic.
Domnul consilier Țaiga Victor solicită să i se prezinte și o situație cu terenurile
extravilane și intravilane care se află în proprietatea comunei.
g) Domnul consilier local Fluture Daniel-Ionel: are de adus în discuție o problemă care
trebuie soluționată; astfel, pe drumul de la cimitir la magazin trec zilnic tractoare de
gabarit mare care ies din câmp și distrug drumul; drumul este plin de noroi; propune să se
găsească o soluție pentru limitarea accesului utilajelor peste o anumită greutate; să fie
montate indicatoare rutiere în acest sens.
Domnul viceprimar Lungu Mihail: trebuie făcute mai întâi demersuri la poliția rutieră.
h) Domnul consilier local Bogdan Ioan: cetățenii reclamă faptul că angajații firmei de
salubrizare distrug tomberoanele și le aruncă.
Nemaifiind alte discuţii, domnul FLUTURE DANIEL-IONEL, preşedinte de şedinţă,
mulţumește tuturor pentru prezenţă şi participare şi declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local,
FLUTURE DANIEL-IONEL

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al Comunei Pesac,
DUMITRAŞ ANGELICA
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