
ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL TORMAC –
JUDEŢUL TIMIŞ

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat azi 30.09.2015, la şedinţa ordinară pe luna septembrie 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 A
10). Szabo Mariana A
11). Szekely Dionisie-Szilard A

La şedinţă participă dl. primar şi dl. secretar ;
Presedinte 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. 72 din 24.09.2015 conform

căreia a fost convocat consiliul local şi prezintă ordinea de zi :
1. P.H. privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi de

reprezentare;
2. P.H. privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac pentru anul 2015;
3. 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: P.H. privind achiziţionarea

serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare;
Dl. primar prezintă referatul nr. 2807 / 10.09.2015, P.H. nr. 2808 / 16.09.2015 şi oferta

de servicii nr. 2844 / 15.09.2015 ;
Dl. Primar aminteşte d-lor consilieri faptul că anul precedent a fost adoptată o hotărâre

în acest sens, în urma căreia a fost încheiat un contract de asistenţă juridică valabilă pentru o
perioadă de 1 an, respectiv până la data de 31.08.2015.

Având în vedere faptul că acest contract a expirat şi tinând cont de faptul că încheierea
acestui contract a avut efecte vizibile în activitatea instituţiei, multe litigii în care comuna
Tormac are calitatea de parte, au fost câştigatre, altele fiind în curs de soluţionare, propune
adoptarea unei hotărâri privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă, asistenţă şi
reprezentare pentru încă 1 an.

Dl. primar prezintă raportul de activitate înaintat de către cabinetul de avocatură Tuca
Radu-Marcel.

D-ra Marcu spune că, comisia pentru activitaţi economico-financiare a avizat favorabil
acest proiect de hotarâre ;



După supunere la vot P.H. privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă,
asistenţă şi de reprezentare a fost adoptat cu 7 voturi « pentru », dl. Lazăr a votat
« împotrivă ».

D-na Păştean trece la punctul 2 de pe ordinea de zi : P.H. privind aprobarea planului de
ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Tormac pentru anul 2015;

Dl. primar prezintă expunerea de motive nr. 2939 / 22.09.2015, raportul
compartimentului de contabilitate şi resurse umane din cadrul primăriei Tormac nr. 2940 /
22.09.2015 şi propunerea privind planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015 ;

Dl. primar prezintă situaţia funcţiilor fublice din cadrul aparatului de specialitate aflat
în subordinea sa.

Dl. primar spună că, urmare a solicitării Curţii de Conturi Timiş, dl. Crăciunel Dorel a
fost suspendat din funcţia de agent agricol până la finalizarea cercetărilor penale. Având în
vedere faptul că, de regulă, acestea durează destul de mult, iar primăria se confruntă cu
deficit de personal, volumul de muncă fiind tot mai complex, propune recrutarea, pentru o
perioadă determinată, până la finalizarea cercetărilor penale a d-lui Crăciunel Dorel, unui
funcţionar public cu atribuţii de agent agricol.

De asemenea şi în cazul secretarului, va fi organizat concurs.
Din aceste motive este necesară aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice, fară

acesta nu se poate obţine avuzul A.N.F.P. pentru organizarea concursurilor.
După supunere la vot P.H. privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac pentru anul 2015 a fost
adoptat cu unanimitate de voturi ;

D-na Păştean trece la punctul 3 de pe O.Z. : Diverse;
Dl. Pătruţi, referitor la lucrările de la fosta primărie Şipet, unde nu au fost schimbaţi

căpriorii ci doar ţiglele au fost inlocuite cu tablă. Dl. Pătruţi spune că e bine că se face ceva,
dar măcar să fie ceva de calitate.

D-na Giura prezintă achetele sociale efectuate la fosta uleiniţă, unde sunt cazate
temporar cele trei cazuri sociale.

Dl. primar spune că mai există ceva spaţii pentru cazarea acestora, la fosta şcoală din
Cadar, doar că persoanele în cauză nu sunt de acord să meargă la Cadar.

D-ra Marcu propune schimbarea destinaţiei clădirii fostei şcoli de la Cadar, apoi
efectuarea unor renovări şi apoi cazarea cazurilor sociale în aceea incintă.

Dl. Czine întreabă ce se întâmplă cu inchirierea păşunilor ;
Dl. primar spune că la Tormac majoritatea suprafeţelor de păşune au fost intabulate, mai

este ceva de lucru la Şipet şi Cadar.
D-na Păştean spune că la Şcoala Tormac nu a fost vidanjată fosa septică de 1 an şi

întreabă dacă poate să ceară o vidanjare ;
Dl. primar spune că în Tormac, asemenea utilaje are doar dl. Szekely, iar dacă ar veni

Aquatim-ul să vidanjeze preţul ar ajunge aproximativ la 10.000 lei ;
D-ra Marcu va solicita ofertă de servicii în acest sens ;
Dl. primar spune că sunt 2 masuri pe PNDL, o măsură pentru facilitarea accesului la

exploataţii agricloe şi ca drumul să fie o alternativă pentru traficul agricol care să fie deviat
în afara localităţii, proiecte cu finanţare 100 % nerambursabile ;

Cealaltă masură, măsura 7.2 pentru infrasatructură, apă, canal, drumuri. La Tormac nu
este cazul pentru apă şi canal , dar doreşte modernizarea, asfaltarea unor drumuri comunale
în lungime de aproximativ 7 km.

Dl. primar prezintă condiţiile necesare pentru finţarea unor asemenea proiecte.
Dl. primar spune că săptămâne viitoare va convoca consiliul local, pentru adoptarea unor

hătărâri necesare demarării proiectelor menţionate.



Dl. primar aminteşte faptul că anul trecut s-a aprobat casarea autoturismului uzat Ford
Escort şi participarea la programul Rabla şi achiziţionarea autoturismului Dacia Duster. Dl.
primar întreabă pe d-nii consilieri dacă sunt de acord cu casarea autoturismului Renault 12 şi
achiziţionarea unei autoutilitare Dacia Pick-up.

Dl. Pătruţi spune că nu se mai fabrică autoturisme Dacia Pick-up.
Nemaifiind alte probleme de discutat pe ordinea de zi , lucrările sedinţei au luat sfârşit.
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