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PROCES   VERBAL 
 

Încheiat astăzi 31 IULIE 2020, 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 U.A.T., precum şi 

următorii consilieri locali ai Comunei Pesac şi anume: BOGDAN ALEXANDRU-PETRU, BOGDAN 

IOAN, COVACI FLORIN, DADA ALIN-SILVIU, FLUTURE DANIEL-IONEL, JARDA 

ALEXANDRU, JIVAN MIHAI, LUNGU MIHAIL, MARCU CORNELIA, SLATINĂ FLORIN și 

VIPA STEFANIA-BIANCA. 

Sunt prezenţi 11 consilieri locali.  

Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Pesac prin Dispoziţia nr.100 din 24 iulie 2020, 

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

prin convocarea nr. 2479/24.07.2020, când le-a fost adusă la cunoştinţă şi ordinea de zi. 

Primarul Comunei Pesac, domnul Toma Cornel, propune următoarea 

 

 

O R D I N E    D E    Z I: 

 

 
 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac pentru anul 2020; 

 - iniţiator: primar; raport al secretarului general al comunei-cu atribuții delegate în 

gestionarea resurselor umane în cadrul Primăriei Comunei Pesac; aviz Comisia de specialitate nr.I 

din cadrul Consiliului Local Pesac. 

 

  2. Proiect de hotărâre privind actualizarea „Regulamentului propriu privind măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează 

Consiliului Local Pesac spre adoptare”; 

 - iniţiator: primar; raport al secretarului general al comunei; aviz Comisia de specialitate 

nr.II din cadrul Consiliului Local Pesac. 

 

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

Primăriei Comunei Pesac, precum și al S.P.C.L.E.P. Pesac, conform O.U.G. nr. 57/2019 ; 

 - iniţiator: primar; referat al secretarului general al comunei; aviz Comisia de specialitate 

nr.III din cadrul Consiliului Local Pesac. 

 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Intern al Primăriei Comunei Pesac, 

precum și al SPCLEP Pesac, conform O.U.G. nr. 57/2019;  

 - iniţiator: primar; referat al secretarului general al comunei; aviz Comisia de specialitate 

nr.III din cadrul Consiliului Local Pesac. 

 

5. Diverse. 

 

Se supune la vot Ordinea de zi de către președintele de ședință, doamna Marcu Cornelia. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (11 voturi).  
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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 14.07.2020, de către doamna Dumitraș Angelica, secretar general al 

Comunei Pesac. 

 Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

Domnul consilier local Jarda Alexandru, președinte al Comisiei de specialitate nr. I din cadrul 

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

Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 1/24.07.2020 privind actualizarea structurii organizatorice şi a 

statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac 

pentru anul 2020, raportul secretarului general al Comunei Pesac, adresa Instituției Prefectului-Județul 

Timiș și avizul Comisiei de specialitate nr.I. 

Comisia de specialitate nr.I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.1/24.07.2020. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.1/24.07.2020. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

 Doamna consilier local Vipa Stefania-Bianca, președinte al 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.2/24.07.2020 privind actualizarea „Regulamentului 

propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri 

care se înaintează Consiliului Local Pesac spre adoptare”, raportul secretarului general al Comunei 

Pesac şi avizul Comisiei de specialitate nr. II. 

Comisia de specialitate nr. II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.2/24.07.2020. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.2/24.07.2020. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

Domnul consilier local Lungu Mihail, președinte al Comisiei de specialitate nr. III din cadrul 

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

Pesac, Proiectul de hotărâre nr.3/24.07.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Primăriei Comunei Pesac, precum și al S.P.C.L.E.P. Pesac, conform O.U.G. nr. 

57/2019, referatul secretarului general al Comunei Pesac şi avizul Comisiei de specialitate nr. III. 

Comisia de specialitate nr. III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 3/24.07.2020. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 3/24.07.2020. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 

 

 

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

Domnul consilier local Lungu Mihail, președinte al Comisiei de specialitate nr. III din cadrul 

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

Pesac, Proiectul de hotărâre nr.4/24.07.2020 privind aprobarea Regulamentului Intern al Primăriei 

Comunei Pesac, precum și al SPCLEP Pesac, conform O.U.G. nr. 57/2019 , referatul secretarului 

general al Comunei Pesac şi avizul Comisiei de specialitate nr. III. 

Comisia de specialitate nr. III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 4/24.07.2020. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 4/24.07.2020. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi. 
 

 

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

a) Informarea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr. 2337/13.07.2020 și Raport 

privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al anului 2020 

înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 2338/13.07.2020, acte întocmite de 

doamna Fluture Laura-Loredana, în calitate de referent III asistent-lucrător social din 
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cadrul Primăriei Comunei Pesac; consiliul local ia act de conținutul documentelor, fără 

obiecțiuni; 

b) Adresa nr. 6601/S3/14.07.2020 a Instituției Prefectului-Județul Timiș înregistrată la 

Primăria Comunei Pesac sub nr. 2376/16.07.2020 referitoare la procedura și termenele 

legale de comunicare ale actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile 

administrației publice locale; consiliul local ia act de conținutul adresei; 

c) Raport privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol în trimestrele I și II ale 

anului 2020 înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 2475/24.07.2020 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. 
 

 

Nemaifiind alte discuţii, doamna MARCU CORNELIA, 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,    

        MARCU CORNELIA                                                 DUMITRAŞ ANGELICA                                                   
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