
                             ROMÂNIA 

                      JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC 

 

 

         

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Nr. 1 din 19.02.2021 
 

pentru aprobarea raportului primarului pe anul 2020 privind starea economică, socială și de 

mediu a unității administrativ-teritoriale Comuna 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 _________ din data de _________.2021, 

având în vedere următoarele: 

- referatul de aprobare nr. 550/19.02.2021 elaborat de primarul Comunei Pesac, Județul 

Timiș, în calitatea sa de inițiator; 

- raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-

teritoriale Comuna Pesac pe anul 2020 înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 

549/19.02.2021; 

- procesul-verbal al comisiei speciale de inventariere nr. 4532/31.12.2020 încheiat cu 

ocazia inventarierii anuale a patrimoniului Comunei Pesac pe anul 2020; 

- raportul compartimentului de specialitate nr.____/______.2021 prezentat de doamna 

Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac şi avizat 

de domnul Toma Cornel – primarul Comunei Pesac; 

- prevederile art. (7) din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată (r4), cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- prevederile Ordinului nr. 2861/2009 privind pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 

proprii; 

- prevederile art. 155 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a), ale art. 225 alin. (3), precum și ale 

art. 289 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac 

aprobat prin H.C.L. Pesac nr. 55/21.10.2020;  

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;                       

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (1), art. 110 alin. (1), art. 129 alin. (1), art. 134 alin. (1) 

lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197-200 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1. Se aprobă raportul primarului pe anul 2020 privind starea economică, socială și 

de mediu a unității administrativ-teritoriale Comuna Pesac, conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

         -  Consiliului Local Pesac. 

 

 

         INIȚIATOR            AVIZAT 

             PRIMAR,                              Secretar General al comunei,                                                                  

         TOMA CORNEL                                                                DUMITRAŞ ANGELICA  
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