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PROCES   VERBAL 
 

Încheiat astăzi 27 IANUARIE 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 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. 6 din 21 ianuarie 2021, 

iar consilierii locali au fost invitați prin intermediul secretarului general al Comunei Pesac telefonic şi 

prin convocarea nr. 194/21.01.2021, 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 organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat 

la nivelul Comunei Pesac, rețea care va funcționa în anul școlar 2021-2022; 

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

Consiliului Local Pesac. 

  2. 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 semestrul II din anul 2020; 

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

Consiliului Local Pesac. 

  3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Pesac 
în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei 

Pesac, pentru activitatea desfăşurată în anul 2020; 

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

Consiliului Local Pesac. 

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor necesare  pentru obiectivul 

„Achiziție echipamente IT mobile pentru uz școlar necesare desfășurării activității didactice în mediul 

on-line pentru Școala Gimnazială „Maria Brindea” Comuna Pesac, județul Timiș”; 

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

Consiliului Local Pesac. 

  5. Diverse. 

 

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

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

 

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

care a avut loc în data de 05.01.2021 de către doamna Dumitraș Angelica, secretar general al Comunei 

Pesac. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 
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 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. 5/26.01.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac, 

începând cu data de 1 ianuarie 2021; astfel, acesta va deveni punctul 5 al Ordinii de zi modificate. 

- Proiect de hotărâre nr. 6/26.01.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 

contractual din cadrul Clubului Sportiv „ȘOIMII Pesac”, începând cu data de 1 ianuarie 2021; astfel, 

acesta va deveni punctul 6 al Ordinii de zi modificate. 

Punctul DIVERSE de pe ordinea de zi va deveni punctul 7 al Ordinii de zi modificate. 

 

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

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

I. Se trece la punctul unu 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: adresa Inspectoratului Școlar Județean Timiș, 

raportul argumentativ al Comisiei II din cadrul Consiliului Local Pesac, avizul conform nr. 

13818/21.12.2020 emis de Inspectoratul Școlar Județean Timiș, referatele de aprobare prezentate de 

primarul Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 1/21.01.2021 privind organizarea rețelei 

unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivelul Comunei Pesac, rețea care va funcționa în 

anul școlar 2021-2022, rapoartele compartimentului de specialitate–inspector I principal-soluționare 

petiții și avizul Comisiei de specialitate nr. II. 

Comisia de specialitate nr. II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 1/21.01.2021. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 1/21.01.2021. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

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

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

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

„BANAT” al Județului Timiș, referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Pesac, Proiectul 

de hotărâre nr. 2/21.01.2021 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 semestrul II din anul 2020, raportul compartimentului de specialitate–Șef S.V.S.U. 

Pesac și avizul Comisiei de specialitate nr. III. 

Comisia de specialitate nr. III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 2/21.01.2021. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 2/21.01.2021. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

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. 3/21.01.2021 privind desemnarea reprezentanților 

Consiliului Local al Comunei Pesac în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale 

ale secretarului general al Comunei Pesac, pentru activitatea desfăşurată în anul 2020, referatul 

secretarului general al comunei și avizul Comisiei de specialitate nr. II. 

Comisia de specialitate nr. II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 3/21.01.2021. 

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

pentru desemnarea a doi membri în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 

secretarului general al Comunei Pesac. 

Domnul consilier local Slatină Florin propune pe domnul consilier Lungu Mihail și pe doamna 

consilier Marcu Cornelia.  

Nu se mai fac alte propuneri. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 3/21.01.2021 completat cu propunerea domnului 

Slatină Florin. 

Se votează cu 10 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” (domnul Țaiga Victor).  
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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. 4/21.01.2021 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 

necesare  pentru obiectivul „Achiziție echipamente IT mobile pentru uz școlar necesare desfășurării 

activității didactice în mediul on-line pentru Școala Gimnazială „Maria Brindea” 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 Proiectul de hotărâre nr. 4/21.01.2021. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 4/21.01.2021. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

V. Se trece la punctul cinci 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, adresa Instituției Prefectului-Jud.Timiș, adresa A.N.F.P. Bucureşti, procesul-verbal de 

consultare privind salariile pe anul 2021, raportul prezentat de secretarul general al Comunei Pesac, 

Proiectul de hotărâre nr. 5/26.01.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac, 

începând cu data de 1 ianuarie 2021, raportul compartimentului de specialitate – inspector I principal-

contabil și avizul Comisiei de specialitate nr. I. 

Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 5/26.01.2021. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 5/26.01.2021. 

Se votează cu 10 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” (doamna Marcu Cornelia se abține 

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

 

VI. Se trece la punctul șase 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 însoțită de 

acte justificative, referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Pesac, adresa Instituției 

Prefectului-Județul Timiș, Proiectul de hotărâre nr. 6/26.01.2021 privind stabilirea salariilor de 

bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv „ȘOIMII Pesac”, începând cu data de 

1 ianuarie 2021, 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. 6/26.01.2021. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 6/26.01.2021. 

Se votează cu 9 voturi „pentru”, 1 vot „abținere” (domnul Fluture Daniel-Ionel) și 1 vot 

„împotrivă” (domnul Țaiga Victor este împotrivă întrucât echipa de fotbal nu are activitate).  

 

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

a) Raport privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol în trimestrele III și IV 

ale anului 2021 înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 103/11.01.2021 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) Informarea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr. 114/12.01.2021 și Raport 

privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2020 

înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 104/12.01.2021, acte întocmite de 

doamna Fluture Laura-Loredana, în calitate de referent III asistent-lucrător social din 

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

obiecțiuni; 

c) Cererea soților LOLICI CORNEL și LOLICI IOANA prin care solicită aprobarea 

cumpărării terenului înscris în C.F. nr. 401519 Pesac în suprafață de 532 mp, aflat în 

proprietatea privată a Comunei Pesac; consiliul local ia act de conținutul cererii; 
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domnul Lungu Mihail, președinte de ședință, propune consiliului local să se pronunțe 

asupra oportunității vânzării terenului în cauză. 

Se supune la vot propunerea domnului Lungu Mihail. 

Se votează cu 10 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).  

d) Cererea domnului ȚAIGA VICTOR prin care solicită, conform art. 134 alin. 5 lit. c) și 

d) din O.U.G. nr. 57/2019, primirea pe e-mail a materialelor înscrise pe proiectul ordinii 

de zi în format PDF; consiliul local ia act de conținutul cererii. 

Doamna Dumitraș Angelica, secretar general al Comunei Pesac: cere permisiunea de a 

lua cuvântul și precizează faptul că, așa cum rezultă și din Dispoziția Primarului 

Comunei Pesac nr. 6/21.01.2021 privind convocarea consilierilor locali în ședința 

ordinară, toate materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt afișate la sediul 

primăriei și postate în format electronic (PDF) pe site-ul primăriei 

www.primariapesac.ro în eticheta „Consiliul Local” având subeticheta „Proiecte de 

hotărâri” pe anul 2021; de altfel, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse 

la dispoziția consilierilor locali și pe suport de hârtie, la sediul Consiliului Local al 

Comunei Pesac, de către secretarul general al Comunei Pesac ori de înlocuitorul 

acestuia, fiecare comisie având un biblioraft la care consilierii locali au acces oricând. 

Astfel, punerea în aplicare a solicitării domnului consilier Țaiga Victor nu e justificată, 

materialele de pe proiectul ordinii de zi fiind puse la dispoziția tuturor consilierilor 

locali atât în format electronic, cât și în format de hârtie. 

Domnul Lungu Mihail, președinte de ședință, menționează: art. 134 alin. 5 lit. c) și d) 

din O.U.G. nr. 57/2019 arată faptul că modalitatea prin care sunt puse materialele 

înscrise pe proiectul ordinii de zi la dispoziția consilierilor locali, se stabilește potrivit 

opțiunilor acestora, nu opțiunii individuale; opțiunea majorității consilierilor locali din 

cadrul Consiliului Local Pesac este ca punerea la dispoziție a materialelor să fie aceea 

care a fost utilizată și până în prezent. Față de alte comune, la noi materialele de ședință 

se regăsesc pe site-ul oficial al instituției, iar în aceste condiții nu-și mai are sens 

solicitarea domnului consilier Țaiga Victor. Domnul Lungu Mihail propune a i se 

întocmi un răspuns scris în sensul celor mai sus arătate. 

Se supune la vot propunerea domnului Lungu Mihail.  

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  

e) Domnul Lungu Mihail, președinte de ședință pentru perioada noiembrie 2020 – ianuarie 

2021, anunță faptul că la sfârșitul lunii ianuarie îi expiră mandatul de președinte și 

solicită o nouă propunere pentru următoarea perioadă, respectiv pentru lunile februarie-

aprilie 2021. 

Domnul Bogdan Ioan propune pe domnul Slatină Florin. Nu se mai fac alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea domnului Bogdan Ioan.  

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.  

f) Domnul Țaiga Victor: revine la problema izlazului care e plin de gunoaie; să se 

găsească soluții pentru a nu se mai arunca mizerii pe izlaz; să se constituie o comisie 

pentru a se verifica respectarea prevederilor Legii nr. 44/2018. 

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                                                   

http://www.primariapesac.ro5/
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