PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 25 MAI 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 ALINSILVIU, FLUTURE DANIEL-IONEL, JARDA ALEXANDRU, JIVAN MIHAI, LUNGU
MIHAIL, MARCU CORNELIA, SLATINĂ FLORIN, VIPA STEFANIA-BIANCA și ȚAIGA
VICTOR.
Sunt prezenţi 11 consilieri locali.
Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Pesac prin Dispoziţia nr. 46 din 14 mai 2021,
iar consilierii locali au fost invitați prin intermediul secretarului general al Comunei Pesac telefonic
şi prin convocarea nr. 1682/14.05.2021, 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 atribuirea către doamna FLORESCU ADINA-MARIA,
căsătorită cu domnul FLORESCU COSMIN, a unui teren aflat în proprietatea privată a Comunei
Pesac pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.
15/2003;
- iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisia de specialitate nr. III din cadrul
Consiliului Local Pesac.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de
înmormântare, doamnei Novac Mihaela;
- iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisia 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 Comisia de specialitate nr. I din cadrul
Consiliului Local Pesac.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al
Comunei Pesac pe anul 2021 – actualizat și definitivat după aprobarea bugetului local al Comunei
Pesac pe anul 2021;
- iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisia de specialitate nr. I din cadrul
Consiliului Local Pesac.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al
Clubului Sportiv „ȘOIMII Pesac” pe anul 2021 – actualizat și definitivat după aprobarea bugetului
Clubului Sportiv „ȘOIMII Pesac” pe anul 2021;
- iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisia de specialitate nr. I din cadrul
Consiliului Local Pesac.
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6. Diverse: alte probleme de interes local.
Se supune la vot Proiectul Ordinii de zi de către domnul Slatină Florin.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi și astfel s-a aprobat ordinea de zi (11
voturi).
Se supune la vot Procesul-verbal al şedinţei anterioare ordinare a Consiliului Local Pesac
care a avut loc în data de 22.04.2021 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 Lungu Mihail, președintele Comisiei de specialitate III din cadrul
Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: cererea soților Florescu Adina-Maria și Florescu
Cosmin însoțită de acte justificative, referat de aprobare prezentat de primarul Comunei Pesac,
Proiectul de hotărâre nr. 1/14.05.2021 privind atribuirea către doamna FLORESCU ADINAMARIA, căsătorită cu domnul FLORESCU COSMIN, a unui teren aflat în proprietatea privată a
Comunei Pesac pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 15/2003, referatul Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, raportul
compartimentului de specialitate – inspector I asistent-impozite și taxe și avizul Comisiei de
specialitate nr. III.
Comisia de specialitate nr. III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 1/14.05.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 1/14.05.2021.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.
II. Se trece la punctul doi al Ordinii de zi.
Doamna consilier local Marcu Cornelia, secretarul Comisiei de specialitate II din cadrul
Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei
Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 2/14.05.2021 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca
ajutor de înmormântare, doamnei Novac Mihaela, anchetă socială întocmită de compartimentul de
specialitate – referent III asistent-lucrător social, raportul compartimentului de specialitate –
inspector I principal-contabil și avizul Comisiei de specialitate nr. II.
Comisia de specialitate nr. II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 2/14.05.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 2/14.05.2021.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.
III. Se trece la punctul trei al Ordinii de zi.
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. 3/14.05.2021 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 Proiectul de hotărâre nr. 3/14.05.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 3/14.05.2021.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.
IV. Se trece la punctul patru al Ordinii de zi.
Domnul consilier local Jarda Alexandru, președintele Comisiei de specialitate I din cadrul
Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: referatul de aprobare prezentate de primarul Comunei
Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 4/14.05.2021 privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor
Publice al Comunei Pesac pe anul 2021 – actualizat și definitivat după aprobarea bugetului local al
Comunei Pesac pe anul 2021, raportul compartimentului de specialitate – consilier achiziții publice I
superior, precum și avizul Comisiei de specialitate nr. I.
Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 4/14.05.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 4/14.05.2021.
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Se votează cu 10 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (domnul consilier local Țaiga
Victor, care a menționat că Programul nu reprezintă necesitățile comunei).
V. Se trece la punctul cinci al Ordinii de zi.
Domnul consilier local Jarda Alexandru, președintele Comisiei de specialitate I din cadrul
Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: referatele de aprobare prezentate de primarul
Comunei Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 5/14.05.2021 privind aprobarea Programului Anual al
Achiziţiilor Publice al Clubului Sportiv „ȘOIMII Pesac” pe anul 2021 – actualizat și definitivat
după aprobarea bugetului Clubului Sportiv „ȘOIMII Pesac” pe anul 2021, raportul
compartimentului de specialitate – consilier achiziții publice I superior, precum și avizul Comisiei de
specialitate nr. I.
Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 5/14.05.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 5/14.05.2021.
Se votează cu 10 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (domnul consilier local Țaiga
Victor).
VI. Se trece la punctul șase al Ordinii de zi: DIVERSE.
a)
Dispoziția Primarului Comunei Pesac nr. 37/06.04.2021 pentru desemnarea persoanei
responsabile cu implementarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere
și declarațiile de interese la nivelul Comunei Pesac; consilierii locali iau la cunoștință
despre conținutului actului administrativ.
b) Adresa nr. 4699/S3/05.05.2021 a Instituției Prefectului-Județul Timiș înregistrată la
Primăria Comunei Pesac sub nr. 1591/10.05.2021 referitoare la atribuțiile primarului
și obligațiile aleșilor locali; consiliul local ia act de conținutul adresei.
c)
Adresa nr. 4700/S3/05.05.2021 a Instituției Prefectului-Județul Timiș înregistrată la
Primăria Comunei Pesac sub nr. 1592/10.05.2021 referitoare la art. 7 din Legea nr.
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu
modificările și completările ulterioare; consiliul local ia act de conținutul adresei.
d) Domnul Slatină Florin, președinte de ședință pentru perioada martie 2021 – mai 2021,
anunță faptul că la sfârșitul lunii mai îi expiră mandatul de președinte și solicită o
nouă propunere pentru următoarea perioadă, respectiv pentru lunile iunie – august
2021.
Domnul Lungu Mihail propune pe doamna Vipa Stefania-Bianca. Nu se mai fac alte
propuneri.
Se supune la vot propunerea domnului Lungu Mihail.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.
e)
Domnul Țaiga Victor: prezintă câteva probleme pe care le-a identificat la nivelul
localității având câteva discuții pe respectivele aspecte cu alți consilieri locali
respectiv: clubul sportiv, dispensarul uman, drumurile din localitate, rugă, Ziua de 1
Decembrie, amplasarea unor coșuri de gunoi; a adresat întrebări referitoare la rezerva
de teren aflată la dipoziția Comisiei Locale de Fond Funciar Pesac, primind
răspunsurile solicitate de la doamna secretar general al comunei; a precizat faptul că
s-a dat o lege prin care branșamentele la apă pentru cetățeni se vor face în mod
gratuit, fără a mai fi necesar a se percepe taxe, însă nu a putut menționa actul
normativ în cauză când președintele de ședință l-a întrebat în ce Monitor Oficial al
României a fost publicat.
Nemaifiind alte discuţii, domnul SLATINĂ FLORIN, preşedinte de şedinţă, mulţumește
tuturor pentru prezenţă şi participare şi declară închise lucrările şedinţei ordinare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local,
SLATINĂ FLORIN

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al Comunei Pesac,
DUMITRAŞ ANGELICA
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