PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 15 decembrie 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, ȚAIGA VICTOR și
VIPA STEFANIA-BIANCA.
Sunt prezenţi toți cei 11 consilieri locali.
Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Pesac prin Dispoziţia nr. 104 din 8 decembrie
2021, iar consilierii locali au fost invitați prin intermediul secretarului general al Comunei Pesac
telefonic şi prin convocarea nr. 4048/08.12.2021, 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 aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al Clubului
Sportiv „ȘOIMII Pesac” pe anul 2022;
- iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisiile de specialitate nr. I din cadrul
Consiliului Local Pesac.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al Comunei
Pesac pe anul 2022;
- iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisiile de specialitate nr. I din cadrul
Consiliului Local Pesac.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente
semestrului I al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la
nivelul Comunei Pesac;
- iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisiile de specialitate nr. II din cadrul
Consiliului Local Pesac.
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Pesac;
- iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisiile de specialitate nr. III din cadrul
Consiliului Local Pesac.
5. Diverse; alte probleme de interes local.
Se supune la vot Proiectul Ordinii de zi de către domnul Lungu Mihail, președinte de ședință.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (11 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 24.11.2021 de către doamna Dumitraș Angelica, secretar general al Comunei
Pesac.
Se votează cu 10 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (domnul consilier Țaiga Victor, care
își motivează votul menționând că în ședința trecută a făcut referire la reclamația făcută de el însuși
la Prefectură și nu s-a consemnat în procesul verbal al ședinței faptul că a solicitat a primi o copie a
răspunsului primăriei către Prefectură și nici nu a primit copia respectivului document, motiv pentru
care revine cu o nouă solicitare).
Domnul primar Toma Cornel îl întreabă dacă nu a primit deja un răspuns din partea Instituției
Prefectului-Județul Timiș unde a depus reclamația.
Domnul consilier Țaiga Victor răspunde că nu a primit un răspuns până în prezent.
Domnul primar Toma Cornel, primar al Comunei Pesac, intervine și solicită Consiliului Local
aprobarea modificării Ordinii de zi după cum urmează:
- retragerea Proiectul de Hotărâre nr. 4/08.12.2021 de pe ordinea de zi, întrucât – în
urma discuțiilor purtate de reprezentanții S.P.C.L.E.P. Pesac cu reprezentanții D.E.P.
Timiș – este necesar a se obține în prealabil avizul conform din partea D.E.P.A.B.D.
București pentru acest proiect de hotărâre. În acest sens, a fost întocmită de către Primăria
Comunei Pesac o adresă prin care a fost transmis Proiectul de Hotărâre privind
actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public
Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Pesac spre avizare; ulterior obținerii avizului,
Proiectul de Hotărâre în cauză se va supune spre aprobarea consiliului local;
- suplimentarea Ordinii de zi prin introducerea unui număr de cinci noi proiecte de
hotărâre inițiate ulterior datei de 08.12.2021, astfel:
 Proiect de hotărâre nr. 5/13.12.2021 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. 6/13.12.2021 privind aprobarea scoaterii din funcţiune
şi casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în patrimoniul
Comunei Pesac; astfel, acesta va deveni punctul 6 al Ordinii de zi modificate;
 Proiect de hotărâre nr. 7/13.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico –
economici rezultați ca urmare a întocmirii proiectului tehnic aferent
proiectului „EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA
GIMNAZIALĂ «MARIA BRINDEA» PESAC”; astfel, acesta va deveni punctul
7 al Ordinii de zi modificate;
 Proiect de hotărâre nr. 8/13.12.2021 privind stabilirea 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 2022; astfel,
acesta va deveni punctul 8 al Ordinii de zi modificate;
 Proiect de hotărâre nr. 9/13.12.2021 privind privind aprobarea prelungirii,
prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 4567/14.12.2011 încheiat
între Comuna Pesac și doamna GRAURE NICOLETA; astfel, acesta va deveni
punctul 9 al Ordinii de zi modificate;
-

punctul 5. DIVERSE de pe ordinea de zi va deveni punctul 10 al Ordinii de zi
modificate.

Se supune de către domnul Lungu Mihail spre aprobare Ordinea de zi – modificată a ședinței
ordinare, cu propunerile domnului primar în calitatea sa de inițiator al Proiectelor de Hotărâre mai sus
menționate.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (11 voturi).
2

I. Se trece la punctul unu 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 Clubului Sportiv „ȘOIMII Pesac”, referat de
aprobare prezentat de primarul Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 1/08.12.2021 privind
aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al Clubului Sportiv „ȘOIMII Pesac” pe anul
2022, anunț privind dezbaterea publică cu actele aferente, 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. 1/08.12.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 1/08.12.2021.
Se votează cu 10 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” (domnul Țaiga Victor, care solicită
prezentarea execuției bugetare trimestriale, așa cum a mai solicitat și anterior).

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: referat de aprobare prezentat de primarul Comunei
Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 2/08.12.2021 privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor
Publice al Comunei Pesac pe anul 2022, anunț privind dezbaterea publică cu actele aferente, 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. 2/08.12.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 2/08.12.2021.
Se votează cu 10 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (domnul Țaiga Victor).

III. Se trece la punctul trei 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”
Pesac, referat de aprobare prezentat de primarul Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr.
3/08.12.2021 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului I
al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul Comunei
Pesac, raportul compartimentului de specialitate – inspector I principal-contabil și avizul Comisiei de
specialitate nr. II.
Comisia de specialitate nr. II avizează favorabil în unanimitate de voturi Proiectul de hotărâre
nr. 3/08.12.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 3/08.12.2021.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.

IV. Se trece la punctul patru al Ordinii de zi-modificată.
Punctul patru al Ordinii de zi-modificată a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiatorul
Proiectului de hotărâre nr. 4/08.12.2021 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Pesac.

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: două adrese ale Agenției Naționale de Administrare
Fiscală – Activitatea de trezorerie și contabilitate publică Timiș – Serviciul Sinteza și asistență
elaborării și execuției bugetelor locale (S.A.E.E.B.L.), referat de aprobare prezentat de primarul
Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 5/13.12.2021 privind rectificarea bugetului local al
Comunei Pesac pe anul 2021, raportul compartimentului de specialitate – inspector I principalcontabil și avizul Comisiei de specialitate nr. I.
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Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil în unanimitate de voturi Proiectul de hotărâre
nr. 5/13.12.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 5/13.12.2021.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.
VI. Se trece la punctul șase al Ordinii de zi-modificată.
Domnul consilier local Jarda Alexandru, președinte al Comisiei de specialitate I din cadrul
Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: actele întocmite de către Comisia comunală centrală
de inventariere a valorilor materiale şi băneşti aflate în patrimoniul Comunei Pesac, precum și de
către Comisia de analiză în vederea casării unor mijloace fixe constituită la nivelul Primăriei
Comunei Pesac însoțite de actele aferente, referat de aprobare prezentat de primarul Comunei Pesac,
Proiectul de hotărâre nr. 6/13.12.2021 privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea unor
mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în patrimoniul Comunei Pesac, raport 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. 6/13.12.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 6/13.12.2021.
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: Proiectul tehnic nr. 407/2021 „Extindere, modernizare
și dotare Școala Gimnazială «Maria Brindea» Pesac” elaborat de S.C. EUROENGINEERING
TIMIȘOARA S.R.L., Devizul general actualizat la faza PT+DDE al proiectului „Extindere,
modernizare și dotare Școala Gimnazială «Maria Brindea» Pesac”, Certificatul de Urbanism
nr.1/12.02.2020 eliberat de Primăria Comunei Pesac cu privire la realizarea investiției „Extindere,
modernizare și dotare Școala Gimnazială «Maria Brindea» Pesac”, Certificatul de Urbanism
nr.1/12.02.2020 eliberat de Primăria Comunei Pesac cu privire la realizarea investiției „Extindere,
modernizare și dotare Școala Gimnazială «Maria Brindea» Pesac”, solicitarea de clarificări nr. 2
privind documentația proiectului tehnic – adresa ADR Vest înregistrată la Primăria Comunei Pesac în
Registrul Proiectului sub nr. 97/02.12.2021, referat de aprobare prezentat de primarul Comunei Pesac,
Proiectul de hotărâre nr. 7/13.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici
rezultați ca urmare a întocmirii proiectului tehnic aferent proiectului „EXTINDERE,
MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ «MARIA BRINDEA» 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. 7/13.12.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 7/13.12.2021.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.

VIII. Se trece la punctul opt 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 privind
numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2021, referat de aprobare prezentat de primarul
Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 8/13.12.2021 privind stabilirea 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 2022, raportul secretarului general al comunei (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. 8/13.12.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 8/13.12.2021.
Se votează cu 10 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (domnul Țaiga Victor).
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IX. Se trece la punctul nouă al Ordinii de zi-modificată.
Domnul consilier local Lungu Mihail, președinte al Comisiei de specialitate III din cadrul
Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: cererea doamnei Graure Nicoleta însoțită de actul de
identitate, referat de aprobare prezentat de primarul Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr.
9/13.12.2021 privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de închiriere nr.
4567/14.12.2011 încheiat între Comuna Pesac și doamna GRAURE NICOLETA, raportul
compartimentului de specialitate – inspector I asistent-impozite și taxe, extras CF și avizul Comisiei
de specialitate nr. III.
Comisia de specialitate nr. III avizează favorabil în unanimitate de voturi Proiectul de hotărâre
nr. 9/13.12.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 7/13.12.2021.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.

X. Se trece la punctul zece al Ordinii de zi-modificată: DIVERSE.
a) Adresa nr. 12841/S1/08.12.2021 a Instituției Prefectului-Județul Timiș înregistrată la
Primăria Comunei Pesac sub nr. 4068/09.12.2021 referitoare la Campania intitulată
„Ajută-ne să te salvăm!” proiectul „Rețea comună durabilă pentru situațiile de urgență
din Banat” din cadrul Programului Interreg-IPA Cross-border Cooperation RomaniaSerbia, Axa prioritară 2 „Enviromental risks management and emergency preparadness”,
apel de proiecte II; consiliul local ia act de conținutul adresei, dar și a
materialelor/pliantelor anexate aferente proiectului, iar domnul primar menționează faptul
că este necesar a se propune spre aprobarea consiliului local modalități de popularizare a
îndrumărilor prezentate și măsurile care se impun la nivelul UAT-ului pentru protejarea
populației; doamna secretar general Dumitraș Angelica informează consilierii locali asupra
faptului că până în prezent au fost realizate unele măsuri, respectiv: au fost afișate
pliantele aferente proiectului în cauză la panoul amplasat în fața primăriei, pliantele
respective fiind de asemenea postate și pe site-ul instituției, unde s-a postat și link-ul
pentru vizionarea clipului tematic „Ajută-ne să te salvăm” referitor la situații de risc și
protecție arii protejate în cadrul evenimentelor.
Domnul primar propune următoarele măsuri:
 afișarea pliantelor la sediul instituțiilor publice din comună: Cămin Cultural
Pesac, Școala Gimnazială „Maria Brindea” Pesac, Grădinița cu Program
Normal Pesac, precum și la sediul agenților economici din comună, cu
acordul prealabil al acestora;
 Completarea formularelor cu datele și semnătura persoanelor fizice din
comună cărora le-au fost aduse la cunoștință informațiile, pliantele și clipul
tematic „Ajută-ne să te salvăm”.
Domnul primar întreabă dacă mai sunt și alte propuneri. Consilierii locali sunt de
acord cu propunerile domnului primar, nefiind alte propuneri.
Se supun la vot propunerile domnului primar Toma Cornel.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.
b) Domnul consilier local Țaiga Victor: solicită prezentarea unei situații cu terenurile
extravilane pe care le deține primăria și cine le lucrează; de asemenea speră să se rezolve
problema drumurilor.
c) Domnul primar Toma Cornel și domnul viceprimar al Comunei Pesac le mulțumesc
tuturor consilierilor locali pentru colaborare, urându-le sărbători fericite și un An Nou plin
de împliniri. Consilierii locali le adresează la rândul lor aceleași urări și gânduri bune.
Nemaifiind alte discuţii, domnul LUNGU MIHAIL, preşedinte de şedinţă, mulţumește tuturor
pentru prezenţă şi participare şi declară închise lucrările şedinţei ordinare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local,
LUNGU MIHAIL

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al Comunei Pesac,
DUMITRAŞ ANGELICA
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