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                             ROMÂNIA 

                      JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Nr.2 din 13.07.2020 
 

privind aprobarea alocării unui nou spațiu cu destinația de sediu pentru Postul de Poliție Pesac 
 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa extraordinară din data de ________.2020, 

având în vedere următoarele: 

- referatul de aprobare nr. 2341/13.07.2020 elaborat de primarul Comunei Pesac, Județul 

Timiș, în calitatea sa de inițiator; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 

_______/_______.2020 prezentat de domnul Stoian Sebastian-Manuel, inspector I asistent-impozite 

și taxe în cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Pesac, 

prin care propune consiliului local aprobarea alocării unui nou spațiu cu destinația de sediu pentru 

Postul de Poliție Pesac și, ulterior a încheierii unui nou contract de comodat între Comuna Pesac și 

Inspectoratul de Poliție al Județului Timiș; 

            - prevederile H.C.L. Pesac nr. 29/29.06.2011 privind aprobarea încheierii unui contract de 

comodat cu IPJ Timiș pentru spațiul care reprezintă sediul Postului de Poliție Pesac; 

- prevederile contractului de comodat înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 

2293/29.06.2011 încheiat între Comuna Pesac și Inspectoratul de Poliție al Județului Timiș; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr. 24/22.05.2013 privind aprobarea prelungirii contractului de 

comodat nr.2293/29.06.2011 încheiat cu IPJ Timiș pentru spațiul care reprezintă sediul Postului de 

Poliție Pesac; 

- prevederile actului adițional nr.1 la contractul de comodat nr.2293/29.06.2011, act adițional 

înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 2582/18.06.2013 încheiat între Comuna Pesac și 

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare;      

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac; 

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;                       

În temeiul prevederilor art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c, art. 129 alin. 6 lit. 

b,  art. 139 alin. 3 lit. g, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197, art. 199-200 și art. 297 alin. 1 lit. d din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
           Art. 1. (1) Se aprobă alocarea unui nou spațiu cu destinația de sediu pentru Postul de Poliție 

Pesac, spațiu amplasat centrul Comunei Pesac, în imediata vecinătate a spațiului având destinația de 

Cămin Cultural Pesac, imobil având nr. de conscriere 355, ap. nr.2, situat în intravilanul comunei, 

înscris în C.F. nr. 400011-C1-U9 Pesac (Nr. C.F. vechi: 3757, nr.cadastral vechi: 300023-c1-u2), 

având nr.cadastral: 400011-C1-U9, reprezentând SAD 2, compus din 3 încăperi cu o suprafață 

construită de 59,64 mp și teren aferent în suprafață de 75/1755 mp, imobil aflat în proprietatea 

privată a Comunei Pesac şi în administrarea Consiliului Local Pesac. 
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          (2) Se aprobă încheierea unui nou contract de comodat încheiat între Comuna Pesac și 

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, pentru spațiul menționat la alin.1, doar ulterior obținerii unui 

aviz favorabil din partea Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, contract care va fi încheiat pe o 

perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii de drept pentru fiecare an în care nu s-a solicitat în 

mod expres rezilierea de către nici una dintre părți, conform modelului anexat care reprezintă Anexa 

nr.1 și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

          (3) Contractul de comodat înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 

2293/29.06.2011 își va înceta valabilitatea la data semnării noului contract de comodat pentru spațiul 

menționat la alin.1. 

 

Art. 2. Domnul Toma Cornel, primar al Comunei Pesac, se împuterniceşte să reprezinte 

Consiliul Local al Comunei Pesac la semnarea contractului de comodat.  

 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează domnul Toma Cornel, 

primar al Comunei Pesac şi Compartimentul financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei 

Comunei Pesac. 

 

    Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: 

         -  Consiliului Local Pesac. 

 

 

 

         INIȚIATOR          AVIZAT 

             PRIMAR,                    Secretar General al Comunei Pesac,                                                                  

         TOMA CORNEL                                                             DUMITRAŞ ANGELICA  
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