PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 24 noiembrie 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, JIVAN MIHAI, MARCU
CORNELIA, ȚAIGA VICTOR și VIPA STEFANIA-BIANCA.
Sunt prezenţi 8 consilieri locali din totalul de 11, absentând motivat domnii consilieri locali
JARDA ALEXANDRU și LUNGU MIHAIL care au anunțat în prealabil că vor încerca să ajungă la
ședință, deși nu sunt siguri, întrucât a survenit un deces în familiile acestora privind o rudă comună,
a cărei înmormântare a avut loc în cursul acestei zile. Domnul consilier local SLATINĂ FLORIN a
anunțat în prealabil că nu poate participa la ședința consiliului local din motive personale.
Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Pesac prin Dispoziţia nr. 96 din 16 noiembrie
2021, iar consilierii locali au fost invitați prin intermediul secretarului general al Comunei Pesac
telefonic şi prin convocarea nr. 3809/16.11.2021, 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 Agendei Culturale a Comunei Pesac privind
principalele manifestări cultural - artistice şi sportive pentru anul 2022;
- iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisiile de specialitate nr. II din cadrul
Consiliului Local Pesac.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenții
personali, precum și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav, pentru 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 Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local care
trebuie prestate pentru sumele acordate ca ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, pentru anul 2022;
- iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisiile de specialitate nr. II din cadrul
Consiliului Local Pesac.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale
acordate la nivelul Comunei Pesac pentru perioada 2021-2027”, a Planului local de acţiuni în
domeniul asistenţei sociale pentru perioada 2021-2022, precum şi Procedura de identificare a
situaţiilor de risc de separare a copiilor cu părinţi şi a monitorizării situaţiei familiilor cu copii în
situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;
- iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisiile de specialitate nr. II din cadrul
Consiliului Local Pesac.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
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Serviciului Public de Salubrizare din Județul Timiș;
- iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisiile de specialitate nr. III 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 (8 voturi) și astfel se aprobă ordinea de zi.
Se supune la vot Procesul-verbal al şedinţei anterioare ordinare a Consiliului Local Pesac
care a avut loc în data de 26.10.2021 de către doamna Dumitraș Angelica, secretar general al
Comunei Pesac.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.
Domnul Fluture Daniel-Ionel, președinte de ședință, intervine și solicită Consiliului Local
aprobarea suplimentării Ordinii de zi prin introducerea unui număr de un nou proiect de hotărâre
inițiate de primarul Comunei Pesac, după cum urmează:
- Proiect de hotărâre nr. 6/23.11.2021 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac
pe anul 2021; astfel, acesta va deveni punctul 6 al Ordinii de zi modificate;
Punctul 6. DIVERSE de pe ordinea de zi va deveni punctul 7 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 (8 voturi).
La ședință vine și participă și domnul consilier local Jarda Alexandru. Sunt pezenți 9
consilieri locali.

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: referat de aprobare prezentat de primarul
Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 1/15.11.2021 privind aprobarea Agendei Culturale a
Comunei Pesac privind principalele manifestări cultural - artistice şi sportive pentru anul 2022,
raportul compartimentului de specialitate – referent II cultural și avizul Comisiei de specialitate nr.
II.
Comisia de specialitate nr. II avizează favorabil în unanimitate de voturi Proiectul de hotărâre
nr. 1/15.11.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 1/15.11.2021.
Se votează cu 8 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” (domnul consilier Țaiga Victor).

II. Se trece la punctul doi al Ordinii de zi-modificată.
Domnul consilier local Dada Alin-Silviu, secretar 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. 2/15.11.2021 privind aprobarea numărului maxim de posturi
pentru asistenții personali, precum și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu
handicap grav, pentru anul 2022, raportul compartimentului de specialitate – referent III asistentlucrător social și avizul Comisiei de specialitate nr. I.
Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil în unanimitate de voturi Proiectul de hotărâre
nr. 2/15.11.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 2/15.11.2021.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.
2

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: referat de aprobare prezentat de primarul
Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 3/15.11.2021 privind aprobarea Planului de acţiuni sau
de lucrări de interes local care trebuie prestate pentru sumele acordate ca ajutor social potrivit
Legii nr. 416/2001, pentru anul 2022, raportul compartimentului de specialitate – referent III
asistent-lucrător social și avizul Comisiei de specialitate nr. II.
Comisia de specialitate nr. II avizează favorabil în unanimitate de voturi Proiectul de hotărâre
nr. 3/15.11.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 3/15.11.2021.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.

IV. Se trece la punctul patru 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: referat de aprobare prezentat de primarul
Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 4/15.11.2021 privind aprobarea „Strategiei de
dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei Pesac pentru perioada 2021-2027”, a
Planului local de acţiuni în domeniul asistenţei sociale pentru perioada 2021-2022, precum şi
Procedura de identificare a situaţiilor de risc de separare a copiilor cu părinţi şi a monitorizării
situaţiei familiilor cu copii în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, raportul
compartimentului de specialitate – referent III asistent-lucrător social și avizul Comisiei de
specialitate nr. II.
Comisia de specialitate nr. II avizează favorabil în unanimitate de voturi Proiectul de hotărâre
nr. 4/15.11.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 4/15.11.2021.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.

V. Se trece la punctul cinci al Ordinii de zi-modificată.
Domnul consilier local Bogdan Ioan, secretar al Comisiei de specialitate III din cadrul
Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: solicitarea ADID Timiș, referat de aprobare
prezentat de primarul Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 5/15.11.2021 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Salubrizare din Județul
Timiș, raportul compartimentului de specialitate – Șef S.V.S.U. și avizul Comisiei de specialitate nr.
III.
Comisia de specialitate nr. III avizează favorabil în unanimitate de voturi Proiectul de
hotărâre nr. 5/15.11.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 5/15.11.2021.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.
VI. Se trece la punctul șase al Ordinii de zi-modificată.
Domnul consilier local Dada Alin-Silviu, secretar 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, referat de aprobare prezentat de primarul Comunei
Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 6/23.11.2021 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. 6/23.11.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 6/23.11.2021.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.
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VII. Se trece la punctul șapte al Ordinii de zi-modificată: DIVERSE.
a) Adresa nr. 20984/03.09.2021 a Direcției de Evidența Persoanelor Timiș înregistrată la
Primăria Comunei Pesac sub nr. 3522/21.10.2021 referitoare la controlul tematic
metodologic pe linie de evidență a persoanelor efectuat în data de 15.07.2021; consiliul
local ia act de conținutul adresei, fără obiecții.
b) Domnul consilier local Fluture Daniel-Ionel, președinte de ședință pentru perioada
septembrie 2021 – noiembrie 2021, anunță faptul că la sfârșitul lunii noiembrie îi expiră
mandatul de președinte și solicită o nouă propunere pentru următoarea perioadă de 3 luni,
respectiv pentru lunile decembrie 2021 – februarrie 2022.
Doamna consilier local Marcu Cornelia propune pe domnul Lungu Mihail, ținând
cont de faptul că la sfârșit de an – început de an nou este necesară prezența unui
președinte de ședință care să fie disponibil și pentru ședințele extraordinare cu
convocare de îndată care pot să intervină, iar viceprimarul comunei este cel mai
potrivit, fiind mereu în instituție; ceilalți consilieri locali au servicii de la care uneori
nu pot pleca pentru a participa la ședințele consiliului local.
Nu se mai fac alte propuneri.
Se supune la vot propunerea doamnei Marcu Cornelia.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.
c) Domnul consilier local Țaiga Victor: precizează că s-a prezentat la primărie pentru a
consulta documentele solicitate pentru verificarea certificatelor de producător eliberate
pentru un număr de 5 (cinci) persoane, conform petiției sale; i-au fost puse la dispoziție
copii ale documentelor în cauză; solicită însă să se întocmească un proces verbal în urma
analizei făcute cu privire la cele constatate referitor la fiecare dintre cele cinci persoane.
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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