
ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL TORMAC –
JUDEŢUL TIMIŞ

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat azi 10.07.2015, la şedinţa ordinară pe luna iulie 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 P
5).Păştean Erika P
6).Marcu Oana-Mirela P
7).Szarvas Ludovic P
8).Lazăr Marius P
9). Segheci Milan P
10). Szabo Mariana A
11). Szekely Dionisie-Szilard P

La şedinţă participă dl. secretar, dl. primar, dl. Soos Andrei – administratorul S.C.
« R.D.T. « S.R.L. şi dl. agent de poliţie Pipotă Cătălin ;

Preşedinte de sedinţă este d-na Păştean.
D-na Păştean deschide lucrările şedinţei şi prezintă procesul-verbal al şedinţei

anterioare.
În urma supunerii la vot, procesul-verbal al şedinţei anterioare a fost aprobat cu

unanimitate de voturi.
D-na Păştean prezintă d-lor consilieri dispoziţia nr. 44 din 6.07.2015 conform

căreia a fost convocat consiliul local şi prezintă ordinea de zi :
1. Prezentarea situaţiei financiar-contabile a S.C. « Rural Development Tormac »

S.R.L. şi a raportului de activitate a administratorului societăţii;
2. Diverse ;

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: Prezentarea situaţiei financiar-

contabile a S.C. « Rural Development Tormac » S.R.L. şi a raportului de activitate a
administratorului societăţii;

D-na Păştean spune că a avut iniţiativa referitor la convocarea acestei şedinţe şi
discutarea acestui punct privind soarta societăţii RDT.

D-na Păştean spune că până în prezent toţi consilierii au cerut la fiecare şedinţă raport
de activitate , situaţii etc, dar nimeni nu a făcut nimic în acest sens, din acest motiv a luat
iniţiativa în vederea convocarii d-lui administrator Soos Andrei la şedinţa consiliului local,
pentru a detalia situaţia acestei firme ;

Dl. Lazăr spune că nu toţi consilierii au cerut situaţii, raporturi, devize de la firmă, ci el a
fost singurul care a cerut în fiecare şedinţă ;

D-na Păştean spune că, având o experienţă negativă, referitor la Tosica, acum a solicitat
în scris convocarea administratorului firmei şi a contabilei ;

Dl. Pătruţi spune că a făcut referire la această firmă în luna ianuarie 2015, din cauză că
erau muncitori din satul Şipet la această firmă dar care nu au primit salariile cuvenite ;

Dl. Pătruţi spune că situaţia contabilă a RDT nu este la zi ;
D-na Păştean dă cuvântul d-lui Soos ;
Dl. Szekely spune că la şedinţa anterioară s-a stabilit că la această şedinţă va participa şi

d-na contabilă a firmei ;



Dl. Soos spune că la toate lucrările executate de RDT, devizele au fost făcute de către dl.
primar ;

Dl. Soos spune că, el a fost chemat doar să semneze, alteva el nu ştie ;
Dl. Szekely spune că, nu a văzut nici un contract privind microbuzul şi buldoescavatorul ;
Dl. Soos spune că tot ce a fost cumpărat de către RDT există, toate utilajele şi sculele

cumpărate există şi le poate preda oricând, toate sunt funcţionale ;
Dl. Lazăr spune că dl. primar făcea toate lucrările, iar consilierii erau puşi în faţa faptului

împlinit, adică după executarea lucrărilor, consilierii trebuiau să aprobe plata acestor lucrări ;
D-na Păştean întreabă câţi angajaţi a avut firma la început şi câţi a avut ulterior ;
Dl. Soos spune că la început a avut 2 angajaţi, ulterior a avut 19 angajaţi ;
D-na Păştean întreabă dacă cu 19 angajaţi firma a avut profit ;
Dl. Soos spune că teoretic da, faptic nu ;
Dl. Soos prezintă amanda primită de RDT de la ANAF, datorită faptului că nu sunt

obligaţiile plătite către stat ;
Dl. Soos spune că firma încă lucrează şi mai figurează cu 4 – 5 angajaţi ;
Dl. Czine întreabă cine a hotărât salarizarea personalului ;
Dl. Soos spune că împreună cu dl. primar au stabilit salarizarea angajaţilor ;
D-na Păştean întreabă cine a contractat lucrările firmei ;
Dl. Soos spune că dl. primar şi tot prin dl. primar se făceau şi plăţile ;
Dl. Czine spune că microbuzul s-a cumpărat, consiliul local alocat o sumă în acest sens,

care este situaţia acestuia ;
Dl. Soos spune că s-a plătit d-lui Zgonea, mai trebuie achitat 700 euro, încă nu s-a făcut

transcrierea microbuzului ;
Dl. Lazăr întreabă care este situaţia buldoescavatorului ;
Dl. Soos spune că nu ştie exact ;
Dl. Czine întreabă ce s-a întâmplat cu cei 50.000 lei care au reprezentat mărirea

capitalului social al RDT, dacă aceşti bani au fost ridicaţi din bancă ;
Dl. Soos spune că nu au fost ridicaţi din bancă ;
D-na Păştean întreabă pe dl. Soos dacă a vorbit cu d-na contabilă despre soarta acestei

firme ;
Dl. Soos spune că nu prea au discutat, mai mult prin intermediul d-lui primar ;
Dl. Pătruţi întreabă pe dl. Soos dacă a ştiut că nu are voie să aibă în firmă muncitori care

să nu fie declaraţi la ITM, pentru care nu au fost încheiate contracte de muncă ;
Dl. Soos spune că nu a ştiut, dar a avut la firmă şi persoane pe care nu le- a cerut, sau pe

care nu le cunoştea ;
D-na Păştean întreabă, dacă totuşi s-au făcut lucrări, de ce firma este pe deficit ;
Dl. Soos spune că lucrările s-au făcut pe datorii, salariile nu au fost plătite integral, etc ;
Dl. Czine întreabă cât datorează RDT pentru materialele achiziţionate ;
Dl. Soos spune că peste 400 milioane lei vechi ;
D-ra Marcu întreabă dacă primăria a plătit datorii ale RDT către furnizori ;
D-na Cecan spune că nu ;
Dl. Soos spune că erau aprox 6 – 7 oameni care lucrau efectiv în construcţii, restul

angajaţilor erau de la salubrizare ;
D-na Păştean întreabă care este situaţia d-lui Novacovici, unde este el angajat ;
Dl. Soos spune că a fost angajat al RDT ;
D-na Păştean întreabă cât este salarul administratorului ;
Dl. Soos spune că 2.400 lei brut, 1.700 net ;
Dl. primar prezintă o fişă sintetică RDT şi balanţa de verificare la data de 10.07.2015 ;



Dl. primar spune că din datele trimise de d-na contabilă a RDT reiese următoarea
situaţia : datorii către bugetul de stat aprox 86.000 lei, datorii către furnizori aprox. 126.000
lei şi diferenţă pentru achiziţionarea buldoescavatorului 107.000 lei, total aprox. 320.000. lei ;

Dl. Soos spune că ar dori să demisioneze ;
Dl. primar spune că a primit o adresă de la Ministerul Dezvoltării prin care se

menţionează faptul că toate societăţile cu capital de stat, inclusiv cele înfiinţate de consiliile
locale, trebuie să aibă un consiliu director format din 5 persoane remunerate ;

Dl. Novacovici a intrat la lucrările şedinţei fiind invitat de către d-na Păştean ;
D-na Păştean dă cuvântul d-lui Novacovici ;
Dl. Novacovici spune că a fost angajat al RDT până în aprilie 2015, dar nu a primit nici 1

leu din luna ianuarie ; Dl. primar , din milă, l-a mai ajutat cu câte puţin.
Dl. Novacovici spune că el a lucrat indiferent că a fost cald sau că a fost frig, dar bani

pentru munca lui nu a primit şi că a ajuns în situaţia să nu mai aibă bani nici să-şi ducă
copilul la grădiniţă ;

Dl. Czine întreabă de ce mai vine la lucru, dacă nu mai este angajat din luna aprilie ;
Dl. Novacovici spune că din milă, dl. primar îl mai ajută cu căte 20 – 30 de lei şi el

lucrează pentru aceşti bani ;
Dl. primar spune că dl. Csaki Iosif nu mai este angajat al RDT din ianuarie 2015 este

angajat la SC Saluclean SRl , firma de salubrizare. Dl. Novacovici a refuzat să fie angajat la
Saluclean, deşi i s-a propus şi lui acest lucru ;

Dl. Soos spune că dintre toate puşlamalele din firmă, dl. Novacocivi a fost cel mai activ ;
Dl. Novacovici spune că el doreşte doar banii pentru munca pe care a prestat-o ;
Dl. Novacovici părăseşte lucrările şedinţei ;
D-na Păştean întreabă dacă se poate formula o concluzie în urma discuţiilor purtate ;
Se decide ca în şedinţa următoare să fie prezentate de către contabila RDT situaţiile

actualizate ale societăţii, bilanţ, balanţă, contracte, devize, lucrări efectuate şi neplătite,
lucrări plătite şi neefectuate, etc ;

D-na Păştean trece la punctul 2 : Diverse ;
Dl. Pipotă Cătălin, agent poliţie Tormac, spune că doreşte închiderea unităţilor cu profil

alimentaţie publică, baruri, terase la ora prevăzută în autorizatia de funcţionare , adică ora
23,00 . Doreşte acest lucru pentru menţinerea şi respectarea liniştii publice.

Dl. Pipotă propune transmiterea unor înştiinţări / notificări către toate societăţile
comerciale în acest sens, prelungirea programului de funcţionare să se facă doar în baza
aprobării consiliului local şi doar cu ocazii festive, sărbători ;

Dl. Pipotă spune că în urma unor controale de circulaţie a constatat faptul că unii
conducători de mopede, deşi posedau carnete de conducere, nu aveau numere de înregistrare
a mopedelor, aceştia susţinând faptul că au depus cereri la primărie pentru obţinerea acestora,
dar înă nu au primit numere ;

Dl. agent atrage atenţia asupra faptului că este singur întro comuna cu 2 sate
apartinatoare, având aprox. 3000 locuitori. Având în vedere volumul mare de muncă şi
personalul insuficient, el singur nu mai face faţă şi propune consiliului local întocmirea unor
solicitări către Prefectura, I.G.P. şi chiar la Ministerul Afacerilor Interne .

Consilierii propun întocmirea unei adrese către Prefectutra jud. Timiş, Inspectoratul
General de Poliţie şi Ministerul Afacerilor Interne, pentru a solicita detaşarea unui agent de
poliţie în comuna Tormac ;

D-na Păştean spune că situaţia păsărilor şi animalelor de pe stradă nu este sub control,
nu se dau amenzi, nu se iau măsuri concrete ;

D-na Păştean spune că a fost personal pe străzi şi a constatat că e plin de animale şi
păsări pe străzi, cetăţenii se plâng, reclamă acest lucru, dar primăria nu ia măsuri ;



Dl. primar spune că aceste atribuţii aparţin d-rei viceprimar şi s-au întocmit adrese,
înştiinţări, către cetăţenii care nu respectă prevederile legale ;

Dl. primar spune că, referitor la recuperarea debitelor restante, ar trebuie angajat un
executor judecătoresc, care să se ocupe de executarea silită, pentru amenzi mai vechi, cât şi
pentru amenzile care se vor da pentru nerespectarea HCL Tormac, privind constatarea şi
sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul comunei Tormac ;

D-na Păştean spune că sunt 2 fântâni forate pa pădurice, dar cineva a rupt capacul de
metal de la puţuri şi oricine poate arunca diferite obiecte acolo, de exemplu peturi , iar
tubulaturile se pot înfunda ;

Dl. primar spune că acolo este teren privat, nu se poate face nimic ;
D-na Păştean spune că în satul Cadar, până la începerea anului şcolar trebuie făcută o

staţie de autobuz pentru elevi, dar nu în faţa birtului ;
Dl. primar spune că a fost alocat comunei Tormac si al 2-lea autobuz transport şcolari.
Dl. primar spune că în viitor doreşte accesarea unor fonduri prin P.N.D.R., prin acest

program o comună poate primi 1.000.000 euro pentru drumuri sau pentru canalizare ;
Dl. primar spune că pentru canalizare sume e prea mică, insuficientă, dar tot cu această

sumă se pot asfalta aprox. 10 – 14 km de drum şi doreşte să meargă pe această variantă.
Nemaifiind alte probleme de discutat pe ordinea de zi , lucrările sedinţei au luat sfârşit.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR CONSILIERI
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