PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 27 IULIE 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, ȚAIGA VICTOR și VIPA STEFANIABIANCA.
Sunt prezenţi 11 consilieri locali.
La ședință au solicitat aprobarea de a interveni cu anumite probleme la punctul „Diverse” al
Ordinii de zi doi cetățeni ai Comunei Pesac, respectiv domnul Ștefan Elvis și domnul Coste
Gheorghe, aceștia primind aprobarea consiliului local.
Domnul TOMA CORNEL, primar al Comunei Pesac, se află la intrarea instituţiei, unde stă
de vorbă cu mai mulţi cetăţeni care au depus o plângere, prin intermediul domnului Ţaiga Victor şi
care a fost înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr. 2407/23.07.2021.
Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Pesac prin Dispoziţia nr. 68 din 20 iulie 2021,
iar consilierii locali au fost invitați prin intermediul secretarului general al Comunei Pesac telefonic
şi prin convocarea nr. 2372/20.07.2021, 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 modificărilor și completărilor la actele constitutive
ale ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEȘEURI TIMIȘ;
- iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisiile de specialitate nr. III din cadrul
Consiliului Local Pesac.
2. Proiect de hotărâre privind atribuirea către domnul NACHI DANIEL, căsătorit cu doamna
NACHI CAMELIA, 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 Comisiile de specialitate nr. II din cadrul
Consiliului Local Pesac.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente
semestrului II al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la
nivelul U.A.T. Comuna Pesac;
- iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisiile de specialitate nr. I din cadrul
Consiliului Local Pesac.
4. 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.
5. Diverse: alte probleme de interes local.
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Se supune la vot Proiectul Ordinii de zi de către doamna Vipa Stefania-Bianca, președinte de
ședință.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (11 voturi) și astfel s-a aprobat ordinea de
zi.
Se supune la vot Procesul-verbal al şedinţei anterioare ordinare a Consiliului Local Pesac
care a avut loc în data de 29.06.2021 de către doamna Dumitraș Angelica, secretar general al
Comunei Pesac.
Se votează cu 10 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (domnul consilier local Țaiga
Victor).
Domnul Țaiga Victor precizează că votează „împotrivă” cu mențiunea că 90%, de fapt 70%
din cele relatate în procesul verbal nu sunt adevărate și îl întreabă pe domnul consilier local Jarda
Alexandru dacă a avut vreo discuție personală cu dumnealui în ședința trecută.
Domnul Jarda Alexandru zice că nu, nu-și aduce aminte, dar poate a avut o completare la
ceea ce s-a discutat.
Doamna secretar general Dumitraș Angelica, în urma verificării procesului verbal din data de
29.06.2021, precizează că singura mențiune referitoare la domnul Jarda Alexandru este intervenția
acestuia alături de alți consilieri locali care au reacționat atunci când domnul Țaiga Victor a afirmat
că mama doamnei consilier local Vipa Stefania-Bianca ar fi venit la primărie cu șarpele în plasă și îi
adresează domnului Jarda Alexandru întrebarea dacă a zis ceva sau nu referitor la atacul la familie.
Domnul Jarda Alexandru confirmă că a zis, atunci când au intervenit și colegii săi, că familia
categoric nu are ce căuta în discuție.
Domnul Țaiga Victor nu mai vine și cu alte exemple în susținerea afirmației că 70% sau 90%
din cele menționate în procesul verbal anterior ar fi neadevărate.

I. Se trece la punctul unu al Ordinii de zi.
Domnul consilier local Lungu Mihail, președinte al Comisiei de specialitate III din cadrul
Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: referat de aprobare prezentat de primarul Comunei
Pesac, adresa ADID Timiș, Proiectul de hotărâre nr. 1/19.07.2021 privind aprobarea modificărilor
și completărilor la actele constitutive ale ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
DEȘEURI TIMIȘ, raportul compartimentului de specialitate – responsabil protecția mediului și
avizul Comisiei de specialitate nr. III.
Comisia de specialitate nr. III avizează favorabil în unanimitate de voturi Proiectul de
hotărâre nr. 1/19.07.2021.
Doamna președinte de ședință, Vipa Stefania-Bianca întreabă dacă există nelămuriri sau dacă
cineva dorește clarificări.
Nu sunt astfel de solicitări.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 1/19.07.2021 de către președintele de ședință.
Se votează cu 10 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” (domnul consilier local Țaiga
Victor).
Domnul Țaiga Victor motivează votul său precizând că nu a fost destul de informat.
Doamna președinte de ședință Vipa Stefania-Bianca îl întreabă de ce nu a solicitat clarificări
atunci când a pus această întrebare și îi solicită doamnei secretar general clarificări.
Doamna secretar general Dumitraș Angelica precizează faptul că s-a primit o adresă din
partea ADID Timiș, adresă prin care s-a solicitat a fi adoptată o hotărâre de către consiliile locale
care sunt membre ADID Timiș. Hotărârea în cauză prevede ca actele constitutive consolidate ale
ADID Timiș să cuprindă toate modificările și completările legislative în vigoare și care sunt
enumerate în adresa respectivă. ADID Timiș a transmis tuturor U.A.T.-urilor membre ADID Timiș
un model de hotărâre cu anexele aferente în format editabil, fiind adresată rugămintea de a acționa
cu celeritate.
Domnul Țaiga Victor precizează că nu a avut timp să studieze.
Doamna secretar general îi spune domnului Țaiga Victor că toate actele în cauză se află la
dosarul comisiei de specialitate încă din data de 20.07.2021 și putea fi vizualizate și analizate.
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II. Se trece la punctul doi al Ordinii de zi.
Doamna consilier local Marcu Cornelia, secretar al Comisiei de specialitate II din cadrul
Consiliului Local Pesac, dă citire materialelor: referat de aprobare prezentat de primarul Comunei
Pesac, cererea domnului Nachi Daniel însoțită de acte justificative, Proiectul de hotărâre nr.
2/19.07.2021 privind atribuirea către domnul NACHI DANIEL, căsătorit cu doamna NACHI
CAMELIA, 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 aplicartea Legii nr. 15/2003, raportul compartimentului de specialitate – inspector I asistent impozite și taxe și avizul Comisiei de specialitate nr. II.
Comisia de specialitate nr. II avizează favorabil în unanimitate de voturi Proiectul de hotărâre
nr. 2/19.07.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 2/19.07.2021 de către președintele de ședință.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.

III. Se trece la punctul trei al Ordinii de zi.
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, adresa Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac, Proiectul de hotărâre nr. 3/19.07.2021
privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului II al anului
școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna
Pesac, 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. 3/19.07.2021.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 3/19.07.2021 de către președintele de ședință.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.

IV. Se trece la punctul patru al Ordinii de zi.
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. 4/19.07.2021 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. 4/19.07.2021.
Domnul Țaiga Victor întreabă de unde vin și unde se duc banii. Solicită să vină domnul
primar pentru a da explicații.
Doamna secretar general părăsește sala de ședințe pentru a-l chema.
Vine și participă la ședință domnul Toma Cornel.
Între timp, domnul consilier local Jivan Mihai solicită permisiunea de a părăsi sala de ședințe
prentru o problemă personală și precizează că votează „pentru” la Proiectul de Hotărâre nr.
4/19.07.2021.
Toți consilierii locali sunt de acord.
Domnul Țaiga Victor îi spune domnului primar că suma pentru piesele de schimb i se pare
prea mare.
Domnul primar îi spune că, de exemplu, au fost efectuate multe lucrări cu buldoexcavatorul
și acesta s-a defectat. Nu i se pare mare suma de 10.000 lei/an pentru a fi cuprinsă în buget pentru
piese de schimb la diverse utilaje și instalații.
Domnul Țaiga Victor îl întreabă unde s-a lucrat cu buldoexcavatorul și spune că dacă îl
prinde cineva pe Didi că lucră la negru vor fi probleme. El știe că se lucră la greu la negru.
Domnul primar îi spune domnului Țaiga Victor că dacă îl vede pe Didi că lucrează undeva în
sat la negru să vină și să-i spună.
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Domnul Țaiga Victor întreabă cu cât a fost taxat domnul Lungu Alexandru când s-a lucrat la
acesta cu buldoexcavatorul primăriei la gardul de la grădină și că sigur nu există chitanță.
Domnul Lungu Mihail îi răspunde că există chitanță.
Domnul Covaci Florin precizează că el știe când s-a defectat buldoexcavatorul că era de față:
când s-au descărcat la bibliotecă ajutoarele sociale.
Domnul Slatin Florin precizează că și injectoarele costă foarte mult.
Domnul Țaiga Victor ridică și problema iluminatului stradal și întreabă dacă există un
contract de mentenanță cu o firmă.
Domnul primar spune că s-a discutat deja această problemă, dar multe firme sau persoane
autorizate nu sunt interesate să vină de la o distanță relativ mare pentru a schimba 3 lămpi arse. El a
semnalat deja de mai mult timp aceste aspecte, însă pentru că în prezent sunt mai multe de reparat, a
discutat chiar ieri și se va remedia această problemă.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 4/19.07.2021 de către președintele de ședință.
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. 2284/12.07.2021 și Raport
privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al anului 2021
înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 2285/12.07.2021, acte întocmite de
doamna Fluture Laura-Loredana, în calitate de referent III asistent-lucrător social din
cadrul Primăriei Comunei Pesac; consiliul local ia act de conținutul documentelor,
fără obiecțiuni;
b) Cererea domnului Vichente Adrian înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.
2214/05.07.2021.
Domnul primar precizează că a fost identificat un teren de aproximativ 4.000 mp așa
cum ar fi solicitat petentul; acesta din urmă i-a spus domnului primar că ar dori să
cumpere un astfel de teren în vederea realizării unui proiect pe fonduri europene.
Terenul identificat e situat la marginea satului, iar în prezent e un loc plin de buruieni
și gunoaie.
Domnul Țaiga Victor spune că dacă petentul vrea să cumpere terenul să fie puse
condiții ca să nu facă, de exemplu, crescătorie de cobre.
Domnul primar menționează faptul că terenul va putea fi scos la vânzare doar în
condițiile legii, respectiv prin licitație publică; terenul nu este pășune, ci reprezintă
curți construcții.
Domnul Țaiga Victor precizează că vecinii au animale, să nu fie probleme.
Domnul primar menționează că dacă apare concurența, prețul terenului va crește și
face referire și la cei care au utilaje agricole spunând că aceștia vor trebui să le gareze
pe viitor într-un loc pus la dispoziție de autoritățile locale.
Domnul primar solicită un acord de principiu consilierilor locali pentru a se putea
iniția demersurile necesare pentru vânzare, în primul rând întocmirea unui raport de
evaluare de către o persoană fizică sau juridică autorizată.
Se supune la vot aprobarea acordului de principiu.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi.
c)
Domnul Ștefan Elvis, cetățean al comunei, este invitat să ia cuvântul.
Acesta menționează faptul că pe strada lor nu e în regulă cu gunoaiele. Aparțin etniei
rome, dar și ei au un cuvânt de spus și ei plătesc taxe. El și vecinii săi din zonă, trăiesc
în condiții necorespunzătoare din punct de vedere al salubrității din cauza vecinei
Lupșa Filoreta. Sunt 10 ani de când există această problemă. S-au făcut mai multe
sesizări de-a lungul timpului la poliție, dar nu s-a întâmplat nimic. Ce să facă?
Animalele doamnei Lupșa Filoreta (cai, porci, capre, păsări) sunt lăsate libere în zonă,
au râie și se așează pe iarba din fața casei lui, unde se așează copilul său. Toți vecinii
au aceeași problemă și au semnat o plângere care a fost depusă de domnul consilier
Țaiga Victor și care a fost înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.
2407/23.07.2021. A încercat cu vorba bună, dar familia doamnei Lupșa Filoreta îl
amenință, i-au deteriorat mașina. Domnul Ștefan Elvis relatează că fost atacat cu furci
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d)

e)

și pari aseară pentru că a mânat caprele din fața casei sale către casa vecinei,
animalele aparținându-i acesteia din urmă. L-a amenințat că îl omoară.
Domnul Țaiga Victor: ar trebui mutați cu forța în altă parte, așa cum au făcut și alte
localități.
Domnul primar: dați-mi o bază legală pentru așa ceva. Eu voi încerca să merg des pe
strada aceea și voi puta din nou discuții cu doamna Lupșa Filoreta pentru a o
determina să-și facă curățenie, să-și țină animalele acasă. O vom sprijini.
Domnul Țaiga Victor: cum, tot pe aceștia îi ajutăm, care nu muncesc?
Domnul Ștefan Elvis: nu demult a murit Costel Bărbulescu; să veniți să vedeți cum
există mușuroaie de baligă lângă casa omului, de la animalele acestei femei; să i se
spună să nu mai țină animalele pe stradă; dacă mor animale, să nu le mai ascundă pe
sub gunoaie.
Domnul primar: vom merge la fața locului și vom sprijini la curățirea zonei și
eventual, în funcție de starea animalelor, vom lua în considerare și o sesizare la
protecția animalelor. Din păcate, doamna Lupșa Filoreta are un comportament
antisocial, agresiv; ea este un om care a fost condamnat și a executat pedeapsa cu
închisoare, iar în timpul încarcerării i-a scos ochiul la o altă deținută; nu e ușor să
comunici și să schimbi un astfel de om. Referitor la actele de agresiune, distrugere și
amenințare, poliția are competențe, nu autoritățile administrației publice locale.
Domnul Ștefan Elvis: mulțumește pentru că a fost ascultat și cere permisiunea de a
părăsi sala.
Domnul Coste Gheorghe, cetățean al comunei, este invitat să ia cuvântul.
Acesta explică faptul că este foarte supărat pe viceprimarul comunei, care l-a însoțit
pe un reprezentant al Postului de Poliție Pesac, pentru a o lua pe soția petentului la
întrebări cu privire la un adăpost de câini improvizat. Precizează că el și soția sa sunt
iubitori mari de animale, că și acestea din urmă sunt suflete. Spune că vicele se
plimbă toată ziua cu mașina instituției, pe banii primăriei, a contribuabililor și
folosește angajații primăriei în timpul serviciului. A venit cu poliția la mine, deși
putea să-mi spună. Suntem vecini. Mașina instituției nu se folosește pentru a merge la
oraș. Este conflict de interese pentru că și soția vicelui este angajată la primărie, când
există oameni din localitate care nu au un venit și poate sunt mai competenți. Nu sunt
gunoiul satului. M-ai călcat, te-am călcat. Familia mea a murit în război. Mașina
instituției nu se află în interes personal. Asta nu rămâne așa. Voi merge la prefect și la
primul ministru.
Domnul Țaiga Victor solicită să i se permită să ridice mai multe probleme sesizate.
Îl întreabă pe domnul primar de ce nu a fost prezentată execuția bugetară.
Domnul primar: eu știu că e obligatoriu a fi prezentată anual și dacă consiliul local o
solicită poate fi prezentată oricând.
Domnul Țaiga Victor: are sesizări de la cetățeni referitor la apă, că e murdară;
conculzia e una simplă: lucrarea a fost prost efectuată. Întreabă dacă există analize a
apei.
Domnul primar: știu despre acest aspect; și eu folosesc apă de la rețea și am păîit
asemenea. Firma care a executat lucrarea e cea care a câștigat licitația, iar garanția
este expirată în prezent. Vom remedia aceste probleme. Analizele se fac conform
legislației în vigoare de 4 ori pe an, adică trimestrial și sunt duse la DSP, iar analiza
radiologică se face anual.
Domnul Țaiga Victor: pentru balta de lângă stația de epurare aveți acte, aprobare de
la mediu?
Domnul primar: balta există de pe vremea lui Ceaușescu; noi așa am preluat-o de la
comuna Periam și am făcut doar lucrări de curățire și întreținere.
Domnul Țaiga Victor: cât e amenda primită de primărie de la garda de mediu?
Domnul primar: 15.000 lei.
Domnul Țaiga Victor: și atunci de ce ați scris pe fb suma de 70.000 lei? Domnule
primar nu te mai plimba cu Mercedes. Vă plac drumurile? Dvs., d-le primar, v-ați
bătut joc! Doamna secretar n-ați menționat în altă ședință problema cu câte mașini de
piatră s-au făcut drumurile. Am fost la Gelu și am văzut cum arată acolo drumurile.
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Domnul primar: drumurile au fost pietruite în funcție de bugetul care a putut fi alocat
pentru această destinație; și eu aș vrea mai multe, dar dacă nu avem fonduri degeaba
ne dorim.
Domnul Țaiga Victor: de ce acordați producătoare la Oana țigana?
Doamna președinte de ședință: Oana Ștefan e numele și nu e corect a folosi acel
apelativ discriminatoriu!
Domnul primar: noi nu am dat atestat de producător persoanei la care faceți referire;
v-am mai explicat și în alte ocazii că sunt cazuri în care au I.I.-uri sau P.F.A.-uri și nu
au nevoie de atestate de producător.
Domnul Țaiga Victor: e o problemă că romii se înmulțesc foarte mult; am discutat cu
cetățeni din Pesac care vor să plece din această cauză.
Domnul Fluture Daniel-Ionel: ei trebuie educați, însă există o rezolvare: să facem și
noi mai mulți copii.
Nemaifiind alte discuţii, doamna VIPA STEFANIA-BIANCA, preşedinte de şedinţă,
mulţumește tuturor pentru prezenţă şi participare şi declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local,
VIPA STEFANIA-BIANCA

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al Comunei Pesac,
DUMITRAŞ ANGELICA
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