
ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL TORMAC –
JUDEŢUL TIMIŞ

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat azi 29.05.2015, la şedinţa ordinară pe luna mai a Consiliului Local Tormac,
la care au participat următorii consilieri :
1).Pătruţi Octavian A
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 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. 36 din 25.05.2015 conform

căreia a fost convocat consiliul local şi prezintă ordinea de zi :
1. P.H. privind aprobarea utilizării cu titlu gratuit, în cadrul proiectului « RO-

Net » a unei suprafeţe de 10 mp situată în intravilanul localităţii Cadar;
2. P.H. privind închirierea şi concesionarea suprafeţelor de păşune în comuna

Tormac, localităţile Tormac, Şipet şi Cadar;
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 aprobarea utilizării

cu titlu gratuit, în cadrul proiectului « RO-Net » a unei suprafeţe de 10 mp situată în
intravilanul localităţii Cadar;

Dl. primar spune că este vorba despre un proiect al Ministerului pentru Societatea
Informaţională, « Proiectul Ro-Net , Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband
în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale » ;

Este un proiect naţional finanţat din fonduri europene, început încă din anul 2012 şi are
ca obiectiv principal construirea unei reţele de distribuţie pentru internet în bandă largă în
localităţile fără acoperire.

Dl. primar prezintă cererea nr. 1786 / 26.05.2015 a Ministerului pentru Societatea
Informaţională si actele aferente depuse, schiţe de amplasament in zonă şi traseul aerian şi
subteran al reţelei.

Nefiind discuţii pe această temă se supune la vot.
După supunere la vot P.H. privind aprobarea utilizării cu titlu gratuit, în cadrul

proiectului « RO-Net » a unei suprafeţe de 10 mp situată în intravilanul localităţii Cadar a
fost adoptat cu unanimitate de voturi.



.
D-na Păştean trece la punctul 2 de pe ordinea de zi : P.H. privind închirierea şi

concesionarea suprafeţelor de păşune în comuna Tormac, localităţile Tormac, Şipet şi Cadar;
Dl. primar spune că pentru moment nu se pot organiza licitaţii pentru închirierea sau

concesionarea păşunilor comunale deoarece nu sunt întocmite proiectele de amenajamente
pastorale.

Amenajamentele pastorale nu se pot finaliza în termen, deoarece metodologia de
întocmire a amenajamentelor a fost adoptată şi publicată în monitorul oficial tot cu întârziere,
abia în cursul lunii aprilie. Termenul de finalizare al amenajamentelor pastorale ale comunei
Tormac este estimat în cursul lunii august - septembrie 2015.

Având în vedere faptul că, campania de depunere a dosarelor de subvenţii de către
crescătorii de animale la APIA se încheie la data de 15 iunie, trebuie găsită o metodă de a-i
ajuta pe aceştia. În acest fel a fost identificată o soluţie acceptată si de APIA şi anume
încheierea unor contracte de închiriere pentru 1 an, lista contractelor fiind aprobată de către
consiliul local.

Dl. primar prezintă referatul nr. 1805 / 26.05.2015 şi P.H. nr. 1806 / 26.05.2015 ;
Dl. Szekely spune că suma de 192 lei/ha propusă pentru închirierea păşunilor este prea

mică în raport cu subvenţia primită de către crescătorii de animale, mai ales datorită faptului
că aceştia nu întreţin păşunea corespunzător, nu cosesc păşunea, nu dau cu îngrăşământ, etc.

Dl. Czine întreabă dacă crescătorii de animale rămân pe amplasamantele de anul trecut ;
Dl. primar spune că amplasamentele rămân neschimbate, iar preţul închirierii este

corect calculat, acesta fiind legal preţul maxim posibil ;
Nemaifiind alte discuţii pe acest subiect, se supune la vot.
După supunere la vot P.H. privind închirierea şi concesionarea suprafeţelor de păşune în

comuna Tormac, localităţile Tormac, Şipet şi Cadar a fost aprobat cu 9 voturi « pentru », dl.
Lazăr a votat « împotrivă »;

D-na Păştean trece la punctul 3 de pe O.Z. : Diverse ;
Dl. Lazăr întreabă care este situaţia cu piatra ce trebuia adusă pe străzi ;
Dl. primar spune că încă nu este finalizat litigiul ;
Dl. Lazăr spune că este necesar să se aducă piatră pe străzi acuma, vara, când este

pământul tare ;
Dl. Lazăr spune că mai este si problema podurilor şi podeţelor care trebuiesc schimbate ;
Dl. primar spune că anul acesta nu sunt sume alocate pentru podeţe, dar este posibil ca

şanţurile să fie săpate si curăţate până în luna august , septembrie ;
Dl. Lazăr spune că dacă nu în acest an, în bugetul anului viitor trebuiesc alocate sume

pentru săparea şi curăţarea şanţurilor şi schimbarea podeţelor ;
D-nii Szarvas şi Szekely sunt de părere că aceste lucrări trebuiesc începute în acele

locuri unde sunt cele mai mari probleme, unde sunt cele mai distruse drumuri ;
Dl. Lazăr spune că de 1 an de zile tot întreabă care este situaţia societăţii RDT şi încă nu

a primit nici un răspuns ;
Dl. Lazăr şi dl. Szekely propun adoptarea unei hotărâri privind lichidarea acestei firme ;
Dl. Czine întreabă ce se întâmplă la sediul fostei uleiniţe de la capătul satului, unde a

observat că se adună tot mai multe persoane şi presupune că aceste persoane nu plătesc nici
curent, nici apă ;

Dl. primar spune că sunt cazuri sociale, persoane nevoiaşe, fără venituri sau cu venituri
mici, fără adăpost şi care trebuiesc ajutate. Neavând alte locaţii la dispoziţie a aprobat
cazarea temporară a acestor persoane în acel loc. Dl. primar menţionează faptul că există
obligaţia legală a consiliului local de a ajuta cazuri sociale ;



D-na Păştean spune că este de acord cu ajutorarea acestor persoane, dar cu condiţia ca
aceştia să facă ceva pentru comună, să presteze ore de muncă în folosul societăţii ;

Dl. Szekely spune că în faţa casei d-lui Kozma fântâna s-a distrus şi s-a surpat, în acel
loc există doar o gaură în care poate pica oricine şi întreabă dacă i se permite să pună peste
groapă o placă de beton, pentru a se evita o situaţie neplăcută sau o tragedie ;

D-nii consilieri sunt de acord în unanimitate cu această soluţie provizorie ;
Dl. secretar atrage atenţia d-lor consilieri asupra obligaţiei consilierilor locali de a

prezenta la începutul fiecărui an un raport de activitate pentru anul precedent şi că acesta
trebuie prezentat în următoarea şedinţă ordinară ;

Dl. primar prezintă raportul privind situaţia economică, socială si de mediu a comunei
Tormac pentru anul 2014 ;

Dl. primar spune că se aşteaptă o rectificare de buget în cursul lunii iulie ;
Dl. primar spune că în cadrul PNDR se pot accesa programe de modernizare drumuri, fie

ele şi de exploatare, dar cu condiţia ca acestea să fie incluse în domeniul public ;
D-na Păştean întreabă dacă se poate aloca o sumă în buget pentru amenajarea muzeului ;
Dl. primar spune că, referitor la muzeu, Parohia Catolică oferă spaţiu pentru amenajarea

muzeului, spaţiu care necesită mici reparaţii ;
Dl. primar spune că este necesară o hotărâre privind închirierea spaţiului.
D-na Păştean întreabă la cine trebuie să apeleze pentru montarea unor limitatoare de

viteză în faţa şcolii ;
D-ra viceprimar spune că a sunat la CJT referitor la acest lucru, dar i s-a comunicat că nu

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