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PROCES   VERBAL 
 

Încheiat astăzi 28 septembrie 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, MARCU CORNELIA, ȚAIGA VICTOR și VIPA STEFANIA-BIANCA. 

Sunt prezenţi 9 consilieri locali din totalul de 11, absentând motivat domnul Lungu Mihail și 

domnul Slatină Florin care au anunțat în prealabil că nu pot participa la ședința consiliului local, 

întrucât primul se află în Timișoara la o înmormântare a unei rude apropiate, iar cel de-al doilea se 

află în Timișoara pentru soluționarea unor probleme personale, neavând posibilitatea de a ajunge în 

timp util la ședință.  

Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Pesac prin Dispoziţia nr. 85 din 20 septembrie 

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

telefonic şi prin convocarea nr. 3116/20.09.2021, 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 unui membru al Consiliului Local Pesac care să 

facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” din Comuna Pesac, 

pentru anul școlar 2021-2022; 

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

Consiliului Local Pesac. 
 

 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei 

Pesac în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității constituită la nivelul Școlii Gimnaziale 

„Maria Brindea” din Comuna Pesac pentru anul școlar 2021-2022; 

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

Consiliului Local Pesac. 
 

3. 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. 

 

 4. 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 (9 voturi) și astfel s-a aprobat ordinea de 

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

care a avut loc în data de 31.08.2021 de către doamna Dumitraș Angelica, secretar general al 

Comunei Pesac. 

Se votează cu 8 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” (domnul consilier local Țaiga 

Victor). 

 

Domnul Fluture Daniel-Ionel, președinte de ședință, intervine și solicită Consiliului Local 

aprobarea suplimentării Ordinii de zi prin introducerea unui număr de cinci proiecte de hotărâre 

inițiate de primarul Comunei Pesac, după cum urmează: 

 

- Proiect de hotărâre nr. 4/27.09.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind Acordul 

administratorului drumului public local pentru realizarea în zona drumurilor publice de interes 

local a lucrărilor de branşamente şi racorduri executate pe domeniul public la infrastructura 

tehnico-edilitară existentă în zonă şi pentru intervenţie în regim de urgenţă în caz de avarie la 

reţelele edilitare de pe raza Comunei Pesac, Județul Timiș; astfel, acesta va deveni punctul 4 al 

Ordinii de zi modificate; 

- Proiect de hotărâre nr. 5/27.09.2021 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac 

pe anul 2021; astfel, acesta va deveni punctul 5 al Ordinii de zi modificate; 

- Proiect de hotărâre nr. 6/27.09.2021 privind aprobarea: Studiului de oportunitate pentru 

delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deșeurilor municipale 

pentru Zona 2 – Jimbolia din județul Timiş, a Indicatorilor de performanţă şi a Documentației de 

atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al 

deșeurilor municipale pentru Zona 2 – Jimbolia din județul Timiş; astfel, acesta va deveni punctul 6 

al Ordinii de zi modificate; 

- Proiect de hotărâre nr. 7/27.09.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii 

de Garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii 

SA-IFN, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 79/2009, pentru realizarea investiției „Realizare 

sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Pesac, localitatea Pesac”; astfel, acesta va 

deveni punctul 7 al Ordinii de zi modificate; 

- Proiect de hotărâre nr. 8/27.09.2021 privind aprobarea actualizării Programului Anual al 

Achiziţiilor Publice al Comunei Pesac pe anul 2021; astfel, acesta va deveni punctul 8 al Ordinii de 

zi modificate; 

Punctul 4. DIVERSE de pe ordinea de zi va deveni punctul 9 al Ordinii de zi modificate. 

 

Înainte de a se supune la aprobare Proiectul Ordinii de Zi modificat, domnul primar, care este 

inițiatorul Proiectelor de Hotărâre, precizează că retrage Proiectul de Hotărâre nr. 3/20.09.2021 de pe 

ordinea de zi, întrucât nu se mai justifică, fiind întocmit ulterior Proiectul de Hotărâre nr. 

5/27.09.2021 care este mai complet, cuprinzând și modificările solicitate prin adresa nr. 

2428/20.09.2021 a D.G.R.F.P. Timișoara. 

Se supune de către domnul Fluture Daniel-Ionel spre aprobare Ordinea de zi – modificată a 

ședinței ordinare, cu propunerea domnului primar de retragere de pe ordinea de zi a Proiectului de 

Hotărâre nr. 3/20.09.2021. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (9 voturi). 

 

 

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

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

cadrul Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: adresa Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” din 

Comuna Pesac, referat de aprobare prezentat de primarul Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 

1/20.09.2021 privind desemnarea unui membru al Consiliului Local Pesac care să facă parte din 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” din Comuna Pesac, pentru anul 

școlar 2021-2022, raportul compartimentului de specialitate – inspector I principal-soluționare petiții 

și avizul Comisiei de specialitate nr. II. 

Comisia de specialitate nr. II avizează favorabil în unanimitate de voturi Proiectul de hotărâre 

nr. 1/20.09.2021. 
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Domnul Fluture Daniel-Ionel, președinte de ședință, solicită consilierilor să facă propuneri 

pentru desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație constituit la nivelul Școlii Gimnaziale 

„Maria Brindea” Pesac. 

Domnul consilier local Țaiga Victor propune pe domnul Fluture Daniel-Ionel, însă acesta nu 

acceptă.  

Doamna consilier local Marcu Cornelia propune pe domnul Slatină Florin.  

Nu se mai fac alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea doamnei Marcu Cornelia de către președintele de ședință, 

domnul Fluture Daniel-Ionel. 

Se votează cu 8 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (domnul consilier local Țaiga 

Victor). 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 1/20.09.2021 cu propunerea doamnei Marcu 

Cornelia. 

Se votează cu 8 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (domnul consilier local Țaiga 

Victor). 

 

 

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

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

cadrul Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: adresa Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” din 

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

2/20.09.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Pesac în Comisia 

pentru Evaluarea și Asigurarea Calității constituită la nivelul Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” 

din Comuna Pesac pentru anul școlar 2021-2022, raportul compartimentului de specialitate – 

inspector I principal-soluționare petiții și avizul Comisiei de specialitate nr. II. 

Comisia de specialitate nr. II avizează favorabil în unanimitate de voturi Proiectul de hotărâre 

nr. 2/20.09.2021. 

Domnul Fluture Ionel-Daniel, președinte de ședință, solicită consilierilor să facă propuneri 

pentru desemnarea unui membru în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (C.E.A.C.) 

constituită la nivelul Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac. 

Domnul consilier local Jarda Alexandru propune pe doamna Vipa Stefania-Bianca.  

Nu se mai fac alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea domnului Jarda Alexandru de către președintele de ședință, 

domnul Fluture Daniel-Ionel. 

Se votează cu 8 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” (domnul consilier local Țaiga 

Victor). 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 2/20.09.2021, cu propunerea domnului Jarda 

Alexandru. 

Se votează cu 8 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” (domnul consilier local Țaiga 

Victor). 

 

 

III. Punctul trei al Ordinii de zi-modificată a fost retras de pe ordinea de zi de către 

inițiatorul Proiectului de hotărâre nr. 3/20.09.2021. 

 

 

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

Domnul consilier local Bogdan Ioan, secretar al Comisiei de specialitate III din cadrul 

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

Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 4/27.09.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind Acordul 

administratorului drumului public local pentru realizarea în zona drumurilor publice de interes 

local a lucrărilor de branşamente şi racorduri executate pe domeniul public la infrastructura 

tehnico-edilitară existentă în zonă şi pentru intervenţie în regim de urgenţă în caz de avarie la 

reţelele edilitare de pe raza Comunei Pesac, Județul Timiș, raportul compartimentului de specialitate 

– inspector I principal-soluționare petiții, cu atribuții delegate în domeniul urbanismului și a 

amenajării teritoriului și avizul Comisiei de specialitate nr. III. 
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Comisia de specialitate nr. III avizează favorabil în unanimitate de voturi Proiectul de 

hotărâre nr. 4/27.09.2021. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 4/27.09.2021. 

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: adresa D.G.R.F.P. Timișoara, referat de aprobare 

prezentat de primarul Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 5/27.09.2021 privind 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. 5/27.09.2021. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 5/27.09.2021. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

Domnul consilier local Bogdan Ioan, secretar al Comisiei de specialitate III din cadrul 

Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: adresa ADID Timiș, referat de aprobare prezentat de 

primarul Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 6/27.09.2021 privind aprobarea: Studiului de 

oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al 

deșeurilor municipale pentru Zona 2 – Jimbolia din județul Timiş, a Indicatorilor de performanţă şi 

a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - 

transport al deșeurilor municipale pentru Zona 2 – Jimbolia din județul Timiş, raportul 

compartimentului de specialitate – Șef S.V.S.U., cu atribuții delegate în domeniul protecției 

mediului și avizul Comisiei de specialitate nr. III. 

Comisia de specialitate nr. III avizează favorabil în unanimitate de voturi Proiectul de 

hotărâre nr. 6/27.09.2021. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 6/27.09.2021. 

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: scrisoarea de solicitare a informațiilor suplimentare 

adresată de AFIR cu nr. 2234/21.09.2021 prin care solicită prelungirea scrisorii de garanție pentru 

restituirea avansului până la data de 07.07.2022, referat de aprobare prezentat de primarul Comunei 

Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 7/27.09.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a 

Scrisorii de Garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și 

Mijlocii SA-IFN, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 79/2009, pentru realizarea investiției 

„Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Pesac, localitatea Pesac”, 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. 7/27.09.2021. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 7/27.09.2021. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

VIII. Se trece la punctul opt 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. 8/27.09.2021 privind aprobarea actualizării Programului Anual al 
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Achiziţiilor Publice al Comunei Pesac pe anul 2021, 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. 8/27.09.2021. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 8/27.09.2021. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

a) Adresa nr. 9152/S2/01.09.2021 a Instituției Prefectului-Județul Timiș înregistrată la 

Primăria Comunei Pesac sub nr. 2950/06.09.2021 referitoare la prevederile art. I alin. (2) 

din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și 

întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative; 

consiliul local ia act de conținutul adresei. 

 

 

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     CONTRASEMNEAZĂ 

                          Consilier  local,          Secretar general al Comunei Pesac,    

    FLUTURE DANIEL-IONEL                                     DUMITRAŞ ANGELICA                                                   
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