
ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL TORMAC –
JUDEŢUL TIMIŞ

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat azi 31.03.2015, la şedinţa ordinară pe luna martie 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 A

La şedinţă participă dl. primar, dl. secretar şi dl. consilier judetean Stancu;
Presedinte de sedinţă este propus dl. Lazăr.
După supunere la vot a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl. Lazăr 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.
Dl. primar spune că, în legătură cu cele menţionate în procesul-verbal al şedinţei

anterioare, având în vedere faptul că dânsul nu a putut participa la şedinţă din motive de
sănătate, doreşte să facă căteva precizări.

Dl. primar spune că un studiu de fezabilitate este valabil 2 ani şi un asemenea studiu
este necesar având în vedere faptul că din acest an încep proiecte noi cu finanţări si
cofinanţări din fonduri europene. Acest studiu poate fi folosit în vederea accesării unor
proiecte.

Dl. consilier judeţean Stancu spune că intradevăr este bine să fie făcut un asemenea
studiu de fezabilitate;

Dl. Stancu spune că buna funcţionare a consiliului local depinde în mare măsură
demodul în care sunt tratate sedinţele de comisie, acestea trebuie să fie tratate cu maximă
seriozitate şi să fie ţinute din timp;

Dl. Stancu spune că rolul comisiilor nu este doar de a aviza proiecte , ci să creeze
proiecte;

Dl. Lazăr spune că s-a plătit o sumă de bani pentru achiziţionarea unui
buldoescavator, dar utilajul nu se este;

Dl. primar spune că, consiliul local a plătit suma de 71.900 lei pentru buldoescavator,
această sumă după ce a ajuns în conturile S.C. „ RDT” S.R.L., aceasta din urmă având
proprire pe conturi pentru suma de 40.000 lei, trezoreria a luat această suma pentru stingerea
obligaţiei financiare.

Dl. primar arată faptul că este acuzat de faptul că ar conduce această firmă, dar asta
se datorează faptului că toţi consilierii îl trag pe dânsul la răspundere pentru orice fapt legat
de această firmă;

Dl. primar spune că, pentru o mai bună funcţionare, R.D.T. reduce numărul de
angajaţi şi eventual, găsit un alt administrator, care să se ocupe mai mult de această firmă;



Dl. Pătruţi propune să fie în luna aprilie o sedinţă în care să se discute doar despre
această firmă;

Dl. Lazăt prezintă d-lor consilieri dispoziţia nr. 20 din 26.03.2015 conform
căreia a fost convocat consiliul local şi prezintă ordinea de zi :

1. P.H. privind scutirea de de la plată a penalităţilor pentru neplata la termenul
prevăzut în Contractele de arendare a păşunilor comunale, calculate de inspectorii Curţii de
Conturi şi dispuse în Decizia nr. 128/6.12.2013;

2. P.H. privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local
Tormac în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş ;

3. P.H. privind preluarea şi înscrierea în domeniul public al comunei Tormac a
terenurilor înscrise în : CF 404135, CF nr. 400659, CF nr. 402632 şi CF nr. 401200, terenuri
pe care sunt construite Primăria comunei Tormac, Grădiniţa PP Tormac şi gospodărirea de
apă a comunei Tormac ;

4. P.H. privind aprobarea condiţiilor de amplasare a teraselor sezoniere, de către
agenţii economici cu specific bar/restaurant pe domeniul public al comunei Tormac;

5. P.H. privind aprobarea modelului şi formei Procesului-Verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiilor pe teritoriul comunei Tormac;

6. Diverse ;
După supunere la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Dl. Lazăr trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: P.H. privind scutirea de de la plată a

penalităţilor pentru neplata la termenul prevăzut în Contractele de arendare a păşunilor
comunale, calculate de inspectorii Curţii de Conturi şi dispuse în Decizia nr. 128/6.12.2013 ;

Dl. primar spune că este vorba despre contractele de arendă semnate în perioada 2012
în care au fost stabilite greşit penalităţile de întârziere, de 1,00 % / zi de întârziere în loc de
0,01 % sau 0,02 % aşa cum era stabilit de codul fiscal;

În urma discuţiilor cu reprezentanţii curţii de conturi, a fost recomandată adoptarea
unei hotărâri de consiliu local privind scutirea de la plata acestor penalităţi.

După supunere la vot, P.H. privind scutirea de de la plată a penalităţilor pentru neplata
la termenul prevăzut în Contractele de arendare a păşunilor comunale, calculate de
inspectorii Curţii de Conturi şi dispuse în Decizia nr. 128/6.12.2013 a fost aprobat cu
unanimitate de voturi ;

DL. Lazăr trece la punctul 2 de pe ordinea de zi : P.H. privind acordarea unui mandat
special împuternicitului Consiliului Local Tormac în Adunarea Generală ordinară a
asociaţilor A.D.I. Apă-Canal Timiş ;

Dl. primar prezintă referatul nr. 1093 / 27.03.2015 şi P.H. nr. 1094 / 27.03.2015 şi spune
că, în conformitate cu prevederile statutului A.D.I. apă-canal Timiş, la fiecare sedinţă a A.D.I.
apă-canal, în care se hotăreşte adererea unor noi localitati în asociaţie , consiliile locale
membre acordă un mandat special împuternicitului acestora sa voteze intrarea in asociaţie a
membrilor noi ;

Dl. Primar prezintă convocatorul A.D.I. apă-Canal nr. 151 / 5.03.2015 ;
Dl. Stancu roagă pe dl. primar să susţină intrarea în asociaţie a noilor membrii ;
După supunere la vot P.H. privind acordarea unui mandat special împuternicitului

Consiliului Local Tormac în Adunarea Generală ordinară a asociaţilor A.D.I. Apă-Canal
Timiş a fost aprobat cu 9 voturi « pentru », dl. Lazăr votează « împotrivă »;

Dl. Lazăr trece la punctul 3 de pe O.Z. : P.H. privind preluarea şi înscrierea în
domeniul public al comunei Tormac a terenurilor înscrise în : CF 404135, CF nr. 400659, CF
nr. 402632 şi CF nr. 401200, terenuri pe care sunt construite Primăria comunei Tormac,
Grădiniţa PP Tormac şi gospodărirea de apă a comunei Tormac ;



Dl. primar spune că, Curtea de Conturi a lăsat măsuri privind inventarierea tuturor
bunurilor comunei Tormac. În urma acestei inventarieri au fost identificate imobile care inca
figurează in proprietatea statului român, acestea trebuie trecute în domeniul public al
comunei Tormac.

Nemaifiind alte discuţii pe această temă, se supune la vot.
După supunere la vot P.H. privind preluarea şi înscrierea în domeniul public al comunei

Tormac a terenurilor înscrise în : CF 404135, CF nr. 400659, CF nr. 402632 şi CF nr.
401200, terenuri pe care sunt construite Primăria comunei Tormac, Grădiniţa PP Tormac şi
gospodărirea de apă a comunei Tormac a fost adoptat cu unanimitate de voturi ;

Dl. Lazăr trece la punctul 4 de pe O.Z. : P.H. privind aprobarea condiţiilor de
amplasare a teraselor sezoniere, de către agenţii economici cu specific bar/restaurant pe
domeniul public al comunei Tormac ;

Dl. primar prezintă expunerea de motive nr. 1112 / 30.03.2015 şi P.H. nr. 1113 /
30.03.2015 şi spune că, ţinând cont de faptul că urmează sezonul estival când mai toate
societăţile comerciale cu profil alimentatie publică isi amplasează terase sezoniere în faţa
unităţilor, este necesar un regulament privind condiţiile de amplasare si amenajare a teraselor
sezoniere. Aceste regulament conţine condiţiile minime necesare amplasare şi de amenajare
al acestora şi modalitatea de plata a unei taxe pentru ocuparea domeniului public sau privat
al comunei, aducând un venit suplimentar la bugetul comunei.

Dl. primar prezintă modelul de cerere pentru amplasarea teraselor şi modelul de acord al
consiliului local în acest sens;

Dl. Pătruţi spune că la Şipet există 2 societăţi care şi-au amenajat terase pe domeniul
public de ani buni, fară să plătească vreo taxă şi consideră oportună această iniţiativă a d-lui
primar.

După supunere la vot P.H. privind aprobarea condiţiilor de amplasare a teraselor
sezoniere, de către agenţii economici cu specific bar/restaurant pe domeniul public al
comunei Tormac a fost adoptat cu 9 voturi « pentru », dl. Lazăr a votat « impotriva » ;

Dl. Lazăr trece la punctul 5 de pe ordinea de zi : P.H. privind aprobarea modelului şi
formei Procesului-Verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor pe teritoriul comunei
Tormac ;

Dl. primar prezintă referatul nr. 1110 / 30.03.2015 şi P.H. nr. 1111 / 30.03.2015 .
Dl. primar spune că în anul 2013 a fost adoptată hotărârea privind constatarea şi

sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul comunei Tormac, dar nu a fost aprobat modelul
procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. Drept urmare, pentru
aplicarea acelei hotarâri este necesară adoptarea unei hotărâri privind aprobarea modelului
procesului-verbal, model pe care il prezintă d-lor consilieri.

După supunere la vot, P.H. privind aprobarea modelului şi formei Procesului-Verbal de
constatare şi sancţionare a contravenţiilor pe teritoriul comunei Tormac a fost aprobat cu 9
voturi « pentru », dl. Lazăr a votat « împotriva » ;

Dl. Lazăr trece la punctul 6 de pe ordinea de zi : Diverse ;
Dl. consilier judeţean Stancu întreabă care este motivul pentru care S.C. « R.D.T.

« S.R.L. a fost amendată de către I.T.M. ;
Dl. primar prezintă d-lui consilier judeţean motivul care a stat la baza sanţionării de către

ITM ;
Dl. Stancu spune că dacă va exista nevoie de spijin la CJT, o va face cu drag.
Dl. Stancu părăseşte lucrările şedinţei ;
D-na Păştean întreabă care este situaţia terenului d-nei Leancă ;
Dl. primar spune că in sedinţa din luna aprilie va introduce pe ordinea de zi un p.h. in

acest sens ;



Dl. Pătruţi întreabă dacă s-au luat ceva măsuri pentru recuperarea taxelor şi impozitelor
restante ;

Dl. primar spune că în urma modificarilor legislative in domeniu, mai nou, există
posibilitatearecuperării debitelor prin trimiterea dosarelor direct la executor judecătoresc,
fără să fie nevoie de acţiune în instanţă.

Dl. Czine spune că suntem în întârziere cu închirierea păşunilor în acest an, nimeni nu
are contract de închiriere sau arendă pe paşune ;

Dl. Primar spune că, contractele de anul trecut sunt valabile până in luna mai, anul
curent.

Dl. Czine atrage atenţia asupra faptului că sunt pierderi la reţeaua de apă, întrun loc apa
curge de luni de zile, fără ca cei de la Aquatim să remedieze problema, deşi au fost sesizaţi
de mai multe ori.

Dl. Czine spune că, podul de la intrarea de la baltă este spart, nu poate să treacă nici un
utilaj pe acolo.

Dl. Lazăr întreabă care este situaţia locurilor de casă care se acordă tinerilot cf. L.
15/2003 ;

Dl. primar spune că este în lucru documentaţia de alipire a parcelelor din aceea zona,
fosta documentaţie întocmită în timpul fostei legislaturi nu corespunde situaţiei reale.

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