PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 29 IUNIE 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.
Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Pesac prin Dispoziţia nr. 59 din 18 iunie 2021,
iar consilierii locali au fost invitați prin intermediul secretarului general al Comunei Pesac telefonic
şi prin convocarea nr. 2051/18.06.2021, 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 solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanție de
la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN, în
conformitate cu prevederile O.U.G. nr.79/2009, pentru realizarea investiției „Construire grădiniță
cu program prelungit, Comuna Pesac”;
- iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisiile de specialitate nr. I, II și III din
cadrul Consiliului Local Pesac.
2. Diverse: alte probleme de interes local.
Se supune la vot Proiectul Ordinii de zi de către doamna Vipa Stefania-Bianca, președinte de
ședință.
Se votează cu 10 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (domnul consilier local Țaiga
Victor) 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 25.05.2021 de către doamna Dumitraș Angelica, secretar general al
Comunei Pesac.
Domnul consilier local Țaiga Victor intervine pe un ton iritat, fără a cere permisiunea de a
lua cuvântul președintelui de ședință, și îi reproșează doamnei Dumitraș Angelica, secretar general al
comunei, faptul că nu a regăsit pe site-ul instituției (deși s-a uitat cu 3 ore în urmă) procesul verbal
care se supune la vot și că nu poate vota în această situație.
Doamna Dumitraș Angelica, secretar general al comunei, menționează – cu multe întreruperi
din partea domnului Țaiga Victor, faptul că legislația în vigoare (art. 138 alin. 15 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare) prevede că la
începutul fiecărei ședințe, secretarul general al unității administrativ-teritoriale să supună spre
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aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare, iar la alin. 17 al aceluiași articol de act normativ,
prevede obligativitatea ca, în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței,
secretarul general al unității administrativ-teritoriale să afișeze la sediul primăriei și să publice pe
pagina de internet a unității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal. De asemenea,
doamna Dumitraș Angelica îi reamintește domnului Țaiga Victor faptul că la dosarul fiecărei comisii
de specialitate a consiliului local se atașează procesul verbal al ședinței consiliului local, astfel încât
până la următoarea ședință de consiliu, consilierii locali să aibă acces la respectivul document pentru
a contesta procesul verbal sau pentru a solicita menționarea exactă a opiniilor exprimate în ședința
anterioară.
Se revine și se supune la vot Procesul-verbal al şedinţei anterioare și se votează cu 10
voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (domnul consilier local Țaiga Victor).
I. Se trece la unicul punct 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, Proiectul de hotărâre nr. 1/18.06.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a
Scrisorii de Garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și
Mijlocii SA-IFN, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.79/2009, pentru realizarea investiției
„Construire grădiniță cu program prelungit, Comuna Pesac”, raportul compartimentului de
specialitate – consilier achiziții publice I superior și avizul Comisiilor de specialitate nr. I, II și III.
Comisiile de specialitate nr. I, II și III avizează favorabil în unanimitate de voturi Proiectul de
hotărâre nr. 1/18.06.2021.
Din nou, fără a cere permisiunea, domnul Țaiga Victor intervine, pe un ton ridicat și
precizează că nu e normal să se mai solicite încă o dată aprobarea acestui proiect de hotărâre,
deoarece s-a uitat pe site-ul primăriei și a văzut că a mai existat anul trecut o hotărâre similară.
Întreabă secretarul general al comunei dacă e adevărat că există funcționari din primărie care iau
sporuri pentru proiectele pe fonduri europene.
Înainte ca doamna Dumitraș Angelica să răspundă la întrebare, doamna președinte de ședință
îi atrage atenția domnului Țaiga Victor că acesta este un avertisment și că are obligația de a respecta
conduita prevăzută de regulament. Nu mai tolerează ca ședințele să continue ca și până acum, cu
jigniri, acuzații nefondate și îi cere să coboare tonul vocii, pentru a purta discuții pe un ton civilizat.
Domnul Țaiga Victor schimbă subiectul discuției și o întreabă la câte ședințe de consiliu a
lipsit.
Doamna Vipa Stefania-Bianca răspunde că a absentat la o singură ședință, când a fost
bolnavă și când nu s-a putut prezenta din motive de siguranță pentru sănătatea sa și a celorlalți, dar a
anunțat în prealabil neparticiparea și a fost învoită.
Domnul Țaiga Victor strigă că nu e adevărat și că a lipsit la cel puțin 2 ședințe.
Doamna secretar general precizează că într-adevăr au fost două ședințe la care doamna Vipa
Stefania-Bianca a absentat motivat, una din acestea fiind cea la care nu a putut participa, întrucât a
avut un eveniment dureros în familie, respectiv decesul surorii doamnei Vipa Stefania-Bianca.
Doamna Vipa Stefania-Bianca confirmă acest fapt și spune că a uitat de acea ședință, dar că
nu a fost remunerată pentru cele 2 ședințe, așa cum afirmă și a mai afirmat calomnios domnul Țaiga
Victor într-o ședință anterioară. Îi solicită domnului Țaiga Victor să-și retragă acuzațiile și să
verifice înainte de a mai face afirmații neadevărate și calomnioase.
Revenind la întrebarea adresată doamnei secretar general, aceasta răspunde că există o
echipă de proiect formată din funcționari din cadrul primăriei și care beneficiază de sporuri pentru
munca depusă, potrivit legii.
Domnul Țaiga Victor o întrerupe și spune că nu e normal să existe proiecte din 2018 care să
nu fie finalizate și pentru care să se solicite prelungirea de mai multe ori a scrisorii de garanție, iar
funcționarii să primească sporuri.
Doamna secretar general îi explică faptul că există la nivel de unitate administrativ-teritorială
un număr de 4 proiecte pe fonduri europene care trebuie să parcurgă anumite etape și care sunt
conforme cu legislația în vigoare.
Ca urmare a faptului că ședința este permanent întreruptă de domnul consilier local Țaiga
Victor, care folosește un ton foarte ridicat și adresează acuzații calomnioase doamnei Vipa StefaniaBianca, președinte de ședință, aceasta îl avertizează să se controleze și să-și revizuiască
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comportamentul și îi atrage atenția că nu-i permite o astfel de atitudine și un asemenea vocabular, în
caz contrar fiind nevoită să-i retragă cuvântul și să-l elimine din sala de ședință. Întrucât domnul
consilier local Țaiga Victor a nesocotit în continuare avertismentul, a fost chemat la ordine de
președintele de ședință pentru a respecta regulamentul consiliului local. Chemarea la ordine
prevăzută de regulamentul consiliului local s-a consemnat în procesul verbal de ședință.
În loc de a se conforma, domnul Țaiga Victor i-a reproșat, pe același ton agresiv, doamnei
Vipa Stefania-Bianca că, în calitate de președinte de ședință, nu cunoaște procedura și regulamentul,
fiind pentru prima dată președinte de ședință și că nu știe în ce partid s-a născut aceasta.
Doamna președinte de ședință precizează că este consternată de această atitudine ostilă și
deplasată pentru un ales local, care în loc să facă ceva util pentru comunitate, se prezintă doar pentru
a-i jigni pe cei prezenți. Îi solicită încă o dată să nu o mai jignească și a menționat faptul că este la al
treilea mandat de consilier local și că a fost de multe ori președinte de ședință.
Domnul consilier local Țaiga Victor o întreabă pe doamna Vipa Stefania-Bianca pe un ton
ironic dacă a uitat de unde a plecat mama ei, adresându-i-se astfel: ”Tu vorbești? Îți amintești cum
mama ta a venit la primărie cu șarpele în plasă?”
Doamna Vipa Stefania-Bianca a răspuns că nu știe la ce se referă, dar să-i fie rușine că a
adus-o în discuție pe mama sa.
În acel moment, mai mulți consilieri locali printre care domnul Slatină Florin, doamna
Marcu Cornelia, domnul Jarda alexandru și domnul Lungu Mihail au intervenit și i-au spus că așa
ceva nu e posibil, că atacuri la persoană și la familie sunt de nepermis, solicitându-i să înceteze. Mai
mult, domnul consilier local Slatină Florin a precizat faptul că încă de la începutul acestui mandat
atitudinea mereu agresivă și total deplasată a domnului Țaiga Victor l-a pus pe gânduri și ia foarte în
serios varianta demisiei, în condițiile în care - cu părere de rău – constată că toate ședințele de
consiliu se transformă în circ, jigniri din partea acestui consilier local. Așa ceva nu a existat de când
este el consilier local.
Domnul consilier Țaiga Victor îl întreabă că a uitat că a trecut de la PDL la PSD?
Președintele de ședință intervine și spune că e penibilă această întrebare și, luând în
considerare modul de desfășurare a tuturor ședințelor de consiliu de la începutul acestui mandat în
care domnul Țaiga Victor doar țipă, critică, cataloghează și jignește, este pusă în situația de a-i
retrage cuvântul și de a-l elimina din sala de ședințe.
Domnul consilier local Țaiga Victor râde și ignoră solicitarea și îi răspunde pe un ton verbal
agresiv că nu poate face asta.
Președintele de ședință îi răspunde că potrivit legislației și regulamentului consiliului local
are tot dreptul și că, dacă el nu va accepta de bună voie decizia ei, poate apela la sprijinul poliției.
Consilierul local în cauză nu își cere scuze și nu dorește să se conformeze regulamentului
consiliului local, persistând în a se abate de la regulament.
În aceste condiții, președintele de ședință îi retrage cuvântul și, deși nu era necesar, supune la
vot propunerea de a fi eliminat din sala de ședințe consilierul local Țaiga Victor.
Se votează cu 7 voturi „pentru” și 3 voturi „abținere” (domnii consilieri locali: Covaci
Florin, Jivan Iosif și Fluture Daniel-Ionel), iar domnul consilier Țaiga Victor nu a votat.
În urma rezultatului votului, președintele de ședință îi solicită domnului consilier Țaiga
Victor să părăsească sala, dar acesta refuză.
Într-un final, la solicitarea insistentă a președintelui, domnul consilier local Țaiga Victor s-a
ridicat în picioare și a adresat celor prezenți întrebarea: „Merită această comună oameni ca voi?”
Doamna secretar general al comunei, Dumitraș Angelica, intervine și îl întreabă de ce
jignește în continuare, solicitându-i prezentarea de scuze, precizând că această comună nu e
reprezentată sub nici o formă, prin acest comportament, de către un ales local.
Domnul consilier local Țaiga Victor, în prezența tuturor a făcut următoarea afirmație: „O să
mă visați și noaptea, doamna Dumitraș” și a părăsit sala, rămânând un număr de 10 consilieri locali.
Doamna secretar general al comunei precizează că se simte amenințată de domnul Țaiga
Victor și, pe de o parte fiind funcționar public, iar pe de altă parte având în vedere modul de
desfășurare a tuturor celorlalte ședințe, dar și atitudinea domnului Țaiga Victor în cadrul primăriei
când se prezintă cu diverse probleme, va avea în vedere posibilitatea depunerii unei plângeri la
poliție, în funcție de atitudinea viitoare a domnului consilier Țaiga Victor. Apreciază că e inadmisibil
un astfel de comportament din partea unui cetățean care ocupă o funcție demnitate publică.
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Doamna secretar general precizează faptul că eliminarea din sală echivalează cu absența de la
ședință.
Se revine la Proiectul de Hotărâre nr. 1/18.06.2021 care este supus la vot de președintele de
ședință.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (10 voturi).
II. Se trece la punctul doi al Ordinii de zi: DIVERSE.
a)
Domnul Bogdan Ioan: dorește să i se aducă la cunoștință primarului comunei faptul că
au apărut prin sat mai multe grămezi de pământ și moloz ca urmare a lucrărilor
realizate de firma care efectuează rețeaua de canalizare și unde, în prezent, unii
cetățeni aruncă deșeuri și gunoaie menajere, existând posibilitatea izbucnirii unor
focare de infecții, ținând cont și de temperaturile ridicate din atmosferă; în acest sens,
solicită luarea unor măsuri de urgență.
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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