
ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL TORMAC –
JUDEŢUL TIMIŞ

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat azi 6.05.2015, la şedinţa extraordinară pe luna mai a Consiliului Local Tormac, la
care au participat următorii consilieri :
1).Pătruţi Octavian P
2).Czine Mihaly P
3).Fonoş Ioan P
4). Ciresan Alexandru A
5).Păştean Erika P
6).Marcu Oana-Mirela A
7).Szarvas Ludovic A
8).Lazăr Marius A
9). Segheci Milan P
10). Szabo Mariana P
11). Szekely Dionisie-Szilard A

La şedinţă participă dl. primar şi dl. secretar ;
Având în vedere faptul că preşedintele de şedinţă nu este prezent la şedinţă, se propune ca

preşedinte de şedinţă să fie d-na Păştean.
După supunere la vot se aprobă cu unanimitate.
D-na Păştean deschide lucrarile sedinţei si prezintă procesul-verbal al sedinţei anterioare.
În urma supunerii la vot, procesul-verbal al sedinţei anterioare a fost aprobat cu unanimitate

de voturi.
D-na Păştean prezintă d-lor consilieri dispoziţia nr. 31 din 4.05.2015 conform

căreia a fost convocat consiliul local şi prezintă ordinea de zi :
1. P.H. privind asociaţia « Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru »;

După supunere la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
D-na Păştean trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: P.H. privind asociaţia « Grupul de

Acţiune Locală Timişul de Centru »;
Dl. primar spune că în urma asocierii comunei Tormac la Grupul de Acţiune Locală Timişul

de Centru, trebuie adoptată această hotărâre ca şi o completare a hotarârii iniţiale de aderare la
G.A.L. ;

În cuprinsul acestei hotarâri trebuie specificat faptul că, comuna Tormac face parte din G.A.L.
Timişul de centru şi nu va adera la alte parteneriate cu alte Strategii de Dezvoltare Locală.

Dl. primar prezintă referatul nr. 1514 / 5.05.2015 şi Proiectul de Hotărâre nr. 1513 /
5.05.2015.

Dl. primar menţionează faptul că, comuna Tormac are deja 6 membrii în consiliul de
administraţie al G.A.L., adică şase voturi în adoptarea oricărei decizii, faţă de alte comune
componente ale G.A.L., care au doar câte 2 sau 3 membrii.

După supunere la vot Hotărârea privind asociaţia « Grupul de Acţiune Locală Timişul de
Centru » a fost adoptată cu unanimitate de voturi;

Nemaifiind alte probleme de discutat pe ordinea de zi , lucrările sedinţei au luat sfârşit.
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