
ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL TORMAC –
JUDEŢUL TIMIŞ

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat azi 27.11.2015, la şedinţa ordinară pe luna noiembrie 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 P
11). Szekely Dionisie-Szilard P

La şedinţă participă d-na contabilă, dl. primar şi dl. secretar ;
Preşedinte de şedinţă este dl. Cireşan ;
Dl. Cireşan 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.
Dl. Cireşan prezintă d-lor consilieri dispoziţia nr. 97 din 23.11.2015 conform

căreia a fost convocat consiliul local şi prezintă ordinea de zi :
1. P.H. privind alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local pentru achiziţionarea

cadourilor/pachetelor cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru preşcolari/şcolari;
2. P.H. privind alocarea sumei de 7.000 lei din bugetul local pentru achiziţionarea

a 12 table magnetice verzi pentru Şcoala Gimnazială Şipet;
3. P.H. privind rectificarea bugetului local pentru anul 2015;
4. P.H. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016;
5. Diverse ;

După supunere la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
DL. Cireşan trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: P.H. privind alocarea sumei de

5.000 lei din bugetul local pentru achiziţionarea cadourilor/pachetelor cu ocazia sărbătorilor
de iarnă pentru preşcolari/şcolari;

D-na Păştean spune că, la fel ca şi în anii trecuţi, cu ocazia sărbătorilor de iarnă,
propune alocarea unei sume de 5.000 lei din bugetul local pentru achiziţionarea unor pachete
cadou, care vor fi acordate tuturor copiiilor care frecventează instituţiile de învăţământ de pe
raza comunei Tormac ;

D-na Păştean prezintă referatul nr. 3765 / 17.11.2015 şi P.H. nr. 3769 / 17.11.2015 ;
D-ra Marcu spune că, comisia pentru activităţi economico-financiare a avizat favorabil

acest proiect de hotărâre ;
După supunere la vot P.H. privind alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local pentru

achiziţionarea cadourilor/pachetelor cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru preşcolari/şcolari
a fost adoptat cu 11 voturi din totalul de 11 consilieri în funcţie;

Dl. Cireşan trece la punctul 2 de pe O.Z. : P.H. privind alocarea sumei de 7.000 lei din
bugetul local pentru achiziţionarea a 12 table magnetice verzi pentru Şcoala Gimnazială
Şipet;



D-na Păştean spune că, aproximativ în anul 2000 a fost finalizată scoala de la Şipet, iar
mobilierul datează tot de atunci. Având în vedere faptul că au trecut 15 ani de când au fost
date in folosinţă, mobilierul a ajuns intro stare avansată de degradare şi pentru ca procesul de
invatământ să se desfăşoare in condiţii bune, este absolută nevoie de schimbarea tablelor din
sălile de clasă, este vorba despre 12 table ;

D-na Păştean prezintă referatul nr. 3763 / 17.11.2015 şi P.H. nr. 3774 / 17.11.2015 ;
D-ra Marcu spune că, comisia pentru activităţi economico-financiare a avizat favorabil

acest proiect de hotărâre ;
După supunere la vot P.H. privind alocarea sumei de 7.000 lei din bugetul local pentru

achiziţionarea a 12 table magnetice verzi pentru Şcoala Gimnazială Şipet a fost adoptat cu
11 voturi din totalul de 11 consilieri în funcţie.

Dl. Cireşan trece la punctul 3 de pe O.Z. : P.H. privind rectificarea bugetului local pentru
anul 2015;

D-na contabilă prezintă adresele nr. 23.347 / 27.10.2015, nr. 24.272 / 9.11.2015 , nr.
25200 / 26.11.2015 a D.G.F.P. TIMIŞ, nr. 14191 / 9.11.2015 a C.J.T. – Direcţia Buget-
Finanţe, Raportul cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la nivelul
trimestrului IV al şcolii gimnaziale Tormac şi notele de fundamentare ale contabilităţii
primăriei Tormac cu nr. 3.799 / 18.11.2015 şi nr. 3.920 / 27.11.2015.

D-na contabilă prezintă propunerea de rectificare a bugetului local, detaliat pe capitole şi
subcapitole ;

Dl. primar prezintă referatul nr. 3832 / 20.11.2015 si spune că a mai făcut referire la
fosta casa a apei din Tormac, unde puţul este bun, dar la suprafaţă s-a furat tot ce se putea
fura.

Dl. primar consideră că ar fi bine dacă ar exista o sursă alternativă de apă şi o cişmea
publică. Pentru acest lucru este necesară o denisipare a puţului şi o pompă la suprafaţă şi de
refăcut instalaţia, la care propune realocarea creditelor de la capitolul servicii publice, dezv.
Locuinţe, mediu, ape şi la cap. Transporturi cu următoarele obiective :

- modernizare iluminat stradal – diminuare cu 15.000 lei ;
- studiu fezabilitate privind canalizarea – diminuare cu 13.000 lei ;
- inventariere terenuri L. 165/2013 – diminuare 5.000 lei.
- Reabilitare, denisipare şi echipare cu sistem nou de pompare, cişmea stradală cu apă

potabilă la pompa de apă reţea veche Tormac – majorare cu 33.000 lei ;
- Modernizare drumuri comunale şi publice din interiorul localităţii Tormac – majorare

cu 15.000 lei,
- Modernizare drumuri comunale şi publice din interiorul localităţii Tormac- reabilitare

pod – majorare cu 15.000 lei,
Dl. Czine spune că trebuie reparate 3 poduri : podul de la dl. Butnariu, podul de la baltă

şi de la dl. Tiba ;
Dl. Lazăr propune achiziţionarea de poduri şi podeţe.
După discuţiile purtate pe această temă, P.H. privind rectificarea bugetului local pentru

anul 2015 se supune la vot.
După supunere la vot P.H. privind rectificarea bugetului local pentru anul 2015 a fost

adoptat după cum urmează :
CHELTUIELI

24A.51.01.03 Autorităţi Publice +46,70
10.01.01 Cheltuieli de personal 37,70

20.01.00
20.01.30

Bunuri si servicii
Alte bunuri si servicii pt intretinere si
functionare
Obiecte de mica valoare si scurta

9.00
7,30

0,50



20,13
durata –imprimantă HP laser
Pregătire profesională

1,20

24A.65.00.00 Invăţământ +188,00
10.01.01 Cheltuieli de personal 164,00
20,01,00 Bunuri şi servicii 24,00
20.01.30

20,05,30

20.30.30

Alte bunuri si servicii pt intretinere si
functionare
Obiecte de mica valoare si scurta
durata –achizitionare table Sali de curs
Achizitionare pachete cadou de Craciun
pt preşcolari şi şcolari

12,00

7,00

5,00

24A.67.03.00 Cultură, Recreere si Religie +2.30
10.01.01-Biblioteca Comunală Cheltuieli de personal

1.00
10.01.01-Cămin Cultural Cheltuieli de personal 1.30

24A68.05.02.00 Asigurări şi asistenţă socială +33.00

10.01.01 Cheltuieli de personal 33.00

24A70.02.00 Servicii publice ,dezvoltare
locuinte,mediu, ape

0.00

71.01.30 Cheltuieli de capital +226.40
Modernizare iluminat stradal +5.00

+20,00
-15.00

Studiu de fezabilitate retele de
canalizare menajere,module statie de
epurare in comuna

Inventarierea terenurilor pt aplicarea
L165/2013

,,Studiu privind Analiza Eficientizare
Reabilitare Iluminat public in comuna
tormac

,,Reabilitare,denisipare si echipare cu
sistem nou de pompare cismea
stradala cu apa potabila la pompa de

0.00
+13.00
- 13.00

+166.00
+171,00
- 5.00

+22.40

+ 33.00

24A84.02.03.03 TRANSPORTURI +150,00
70.01.30 Cheltuieli de capital

,,Modernizare drumuri comunale şi
publice din interiorul com. Tormac

,,Modernizare drumuri comunale şi
publice din interiorul com. Tormac-
reabilitare pod

135,00

135,00

15.00

TOTAL 420,00
cu 10 voturi «pentru », dl. Lazăr a votat « impotriva ».



Dl. Cireşan trece la punctul 4 de pe O.Z. : P.H. privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2016;

Dl. primar prezintă nota de fundamentare nr. 3193 / 30.09.2015 şi raportul
compartimentului de specialitate la proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 cu nr. 3194 / 30.09.2015 ;

Dl. primar prezintă prevederile referitoare la impozitele şi taxele locale pentru anul 2016
prevăzute în noul cod fiscal aprobat prin L. 227 / 2015 ;

Dl.primar prezintă detaliat tabloul cadru privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2016.

După parcurgerea tabloului-cadru, d-nii consilieri au fost de acord cu forma propusă de
dl. primar.

După supunere la vot P.H. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2016 a fost adoptat cu 11 voturi din totalul de 11 consilieri în funcţie.

Dl. Cireşan trece la punctul 5 de pe O.Z. : Diverse ;
D-na Păştean spune că, d-na contabilă a dat citire componenţei comisiei de recepţie

pentru lucrări publice şi doreşte să fie înlocuită din această comisie, din motive profesionale
şi propune pe dl. Lazăr înlocuitor, deoarece este de profesie.

Se aprobă cu unanimitate.
D-na Szabo că are o problemă cu apa care curge prin grădini de la instalaţia de incălzire

de la şcoala din Tormac.
Dl. primar spune că trimite pe cineva să remedieze problema.
Dl. Lazăr spune că nici acum nu stie nimic despre firma RDT ;
Dl. primar spune că discutat cu un lichidator pentru a clarifica demersurile ce trebuiesc

făcute pentru lichidarea acestei firme, aceasta procedură trebuie iniţiată de o hotarâre a
consiliului local in acest sens.

Dl. Lazăr întreabă care este soarta buldoescavatorului ;
Dl. primar spune că până nu există un punct de vedere comun, până nu se va definitiva

soarta acestei firme, nu poate să facă nimic.
Dl. primar prezintă d-lor consilieri situaţia financiară a S.C. R.D.T. S.R.L. împreună cu

situaţia lucrărilor efectuate şi neplătite, situaţia lucrărilor plătite şi neefectuate.
D-na Păştean întreabă când se va recupera prejudiciul produs de fostul primar ;
Dl. Cireşan propune formarea unei comisii de verificare a activitaţii firmei RDT.
Dl. primar spune că, contabila firmei RDT ştie bine toată situaţia RDT şi că ar fi dispusă

să facă toate situaţiile necesare pentru lichidarea firmei, cu condiţia să i se plătească
restanţele salariale.

Pt. Sedinţa următoare se va intocmi un proiect de hotărâre privind constituirea comisiei
responsabile pentru lichidarea S.C. « R.D.T. » S.R.L. Tormac.

Nemaifiind alte probleme de discutat pe ordinea de zi , lucrările sedinţei au luat sfârşit.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR CONSILIERI
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