
ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL TORMAC – JUDEŢUL TIMIŞ

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat azi 31 IULIE 2017, la şedinţa ordinară a Consiliului Local Tormac,
la care au participat următorii consilieri :
1).Kiss Zsolt - P
2).Kovacs Petru - P
3).Czine Mihaly - P
4).Lazăr Marius - A
5).Marcu Oana-Mirela - P
6).Păştean Erika - P
7).Pătruţi Octavian - P
8).Pascar Dan - P
9).Fonoș Ioan - P
10).Han Vasilica - A
11).Szabo Ladislau-Alexandru - A

La şedinţă participă d-na contabilă, dl. Secretar și dl. Primar,
Președinte de ședință este d-na Păștean.
D-na Păștean deschide lucrările ședinței și prezintă procesul-verbal al ședinței

anterioare.
După supunere la vot procesul-verbal al ședinței anterioare a fost aprobat cu

unanimitate de voturi.
D-na Păștean prezintă dispozitia primarului comunei Tormac cu nr. 46 /

26.07.2017 privind convocarea consiliului local Tormac în ședință ordinară și
dă citire ordinii de zi:

1. P.H. privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017;
2. P.H. privind salarizarea personalului plătit din bugetul local al

comunei Tormac;
3. P.H. privind intabularea unor drumuri de exploatare de pe teritoriul

comunei Tormac;
4. P.H. privind aprobarea contractului „Delegarea gestiunii prin

concesiune a serviciilor de colectare – transport al deşeurilor municipale
din cele 5 zone ale județului Timiș – Lotul 4 – servicii de colectare și
transport deșeuri Zona 3 Deta”, din cadrul proiectului „Sistem Integrat
de Management al Deşeurilor în Județul Timiş”

5. P.H. privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală;
6. Diverse.

Dl. Primar propune modificarea ordinii de zi a sedintei și adăugarea a două
proiecte de hotărâre, respectiv :

- P.H. privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului de
funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale pe raza comunei Tormac și

- P.H. privind aprobarea normelor procedurale interne pentru realizarea
achizițiilor directe de bunuri. Servicii și lucrări la primăria comunei Tormac;



După supunere la vot, ordinea de zi, cu modificările aduse a fost aprobată cu
unanimitate de voturi.

D-na Păștean trece la punctul 1 de pe ordinea de zi : P.H. privind rectificarea
bugetului local pentru anul 2017;

D-na contabilă prezintă prevederile L. 273/2006 privind finanțele publice
locale referitoere la rectificarea bugetelor locale, referatul nr. 2789 / 21.07.2017 și
propunerea pentru rectificarea bugetului local, detaliat pe capitole și subcapitole,
după cum urmează :
INDICATORI
BUGETARI

PREVEDERI
BUGETARE

INCASARI
REALIZATE

INFLUENTA
+/-

Virari credite
bugetare din :
T3 in T4

21A07.02.02.03
IMPOZIT TEREN
EXTRAVILAN
21A16.02.02.01
IMOZIT MIJLOACE
TRANSPORT PF
21A16.02.02.02
IMOZIT MIJLOACE
TRANSPORT PJ
21A18.02.50 ALTE
IMPOZITE ŞI TAXE
21A35.02.50
VENITURI DIN AMENZI

394,00

34,00

3,00

10,00

10,00

530,00

43,00

6,70

34,30

22,00

+136,00

+9,00

+3,70

+24,30

+12,00

+28,00 -28.00

TOTAL 451,00 636,00 +185,00

CHELTUIELI MII LEI

AUTORITĂŢI PUBLICE 86,00
TITLU II BUNURI SI SERVICII 46,00

Incalzit-combustibil solid 39,00
Piese schimb microbuze scolare 5,00
Deplasări 2,00

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE 40,00
Studii proiectare si consultanta,,
Modernizare Centru Educaţional Tormac”

10,00

Studii şi servicii proiectare ,, Reabilitare,
extindere, modernizare şi dotare Dispensar
Uman Tormac”

10,00

Studii fezabilitate,, Reabilitare interioara,
modernizare şii dotare Centru Social
Şipet”(fost C.L. Şipet)

10,00

Studii proiectare privind,,Reabilitare
energetica Centru Educational Tormac”

10,00

CULTURĂ,RELIGIE,RECREERE 56,00
TITLU II BUNURI SI SERVICII 45,00



Alte servicii in domeniul culturii,
recreerii

Manifestarea culturala ,, Zilele
Tormăcene”
Intreţinere grădini

publice,parcuri,spaţii verzi,baze de
agrement

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si
funcţionare

30,00

30,00

15,00

15,00

TITLU XIII ACTIVE
NEFINANCIARE

11,00

Elaborare documentaţie tehnică pentru
Aşezământ Cultural Tormac

11,00

SERVICII ŞI DEZVOLTARE
PUBLICĂ , LOCUINŢE, MEDIU, APE

40,00

TITLU II BUNURI SI SERVICII 5,00
O.m.v.d - Containere gunoi menajer
Materiale si prestari servicii cu

caracter functional-servicii colectare gunoi
menajer

5,00

T3 T4
+28,00 -28,00(virări credite)

TITLU XVII Rambursari de credite 35,00
Rata credite interne garantate 35,00

ALTE ACTIUNI ECONOMICE 3,00
TITLU II BUNURI SI SERVICII 3,00

O.m.v.d.-furtune cu racord legat
pt.PSI

3,00

TOTAL +185,00
D-ra Marcu : ” comisia pentru activități economico-financiare a avizat

favorabil rectificarea bugetului local fără niciun amendament”
După supunere la vot P.H. privind rectificarea bugetului local pentru anul

2017 a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
D-na Păștean trece la punctul 2 de pe ordinea de zi : P.H. privind salarizarea

personalului plătit din bugetul local al comunei Tormac;
D-ra Marcu : ” având în vedere faptul că toată lumea primește materiale de

ședință acasă, cu câteva zile înainte de ședință și este timp de studiu suficient,
propun să nu mai citim în ședință referatele, care le citim oricum acasă, asta
pentru a scurta lucrările ședinței.”

D-na contabilă prezintă prevederile L. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, referatul de aprobare nr. 2883 / 27.07.2017,
proiectul de hotărâre nr. 2906 / 28.07.2017 inițiat de către primarul comunei
Tormac și grila de salarizare a funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice
în comuna Tormac.

Nefiind discuții pe această temă se supune la vot.
După supunere la vot P.H. privind salarizarea personalului plătit din bugetul

local al comunei Tormac a fost adoptat cu unanimitate de voturi;
D-na Păștean trece la punctul 3 de pe ordinea de zi : P.H. privind intabularea

unor drumuri de exploatare de pe teritoriul comunei Tormac;



Dl. Primar prezintă referatul nr. 2872 / 27.07.2017, proiectul tehnic realizat de
către Institutul de Studii și Proiectări Energetice pentru beneficiarul Transelectrica
S.A. Timișoara, cererea nr. 540 / 20.07.2017 a S.C. PROCAD S.R.L. Timișoara
înregistrată la primăria comunei Tormac sub nr. 2750 / 20.07.2017, prin care se
solicită adoptarea unei hotărâri privind intabularea unor drumuri de exploatare;

Dl. Primar : ” acest proiect constă în înlocuirea rețelei de distribuție a
energiei electrice existente de 220 Kv cu o nouă rețea de 400 Kv. Această rețea
traversează teritoriul comunei Tormac și vor fi amplasați 30 de stâlpi, 4 stâlpi de
intindere și 26 de susținere. Pentru realizarea propriu zisă a lucrărilor se solicită
intabularea drumurilor de exploatare care asigură accesul la terenurile unde va fi
amplasată rețeaua. De asemenea, cu această ocazie, costurile ocazionate cu
intabularea in cartea funciară a acestor drumuri de exploatare vor fi suportate în
intregime de către beneficiarul lucrării și anume Transelectrica . ”

Dl. Czine : ” Noi le dăm acordul, ei intabulează aceste drumuri. Le folosesc
și când pleacă le lasă în paragină, pentru ei vor intra cu utilaje grele pe aceste
drumuri...”

Dl. Primar : ” de asemenea pe lângă hotărârea privind intabularea acestor
drumuri, mai au nevoie si de un acord din partea primăriei și o să formulez cumva,
să condiționez ca la finalul lucrărilor să lase drumurile intro stare cât mai bună.”

După supunere la vot P.H. privind intabularea unor drumuri de exploatare de pe
teritoriul comunei Tormac a fost adoptat cu unanimitate de voturi;

D-na Păștean trece la punctul 4 de pe ordinea de zi : P.H. privind
aprobarea contractului „Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de
colectare – transport al deşeurilor municipale din cele 5 zone ale județului
Timiș – Lotul 4 – servicii de colectare și transport deșeuri Zona 3 Deta”, din
cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul
Timiş”

Dl. Primar prezintă adresa ADID nr. 1367 / 26.07.2017 înregistrată la
primăria comunei Tormac sub nr. 2909 / 28.07.2017 și spune că ASOCIEREA
BRAI-CATA SRL - LIBRO EVENTS SRL este câstigătoarea licitației privind
serviciile de colectare și transport deseuri pentru zona 3 Deta, zonă în care este
inclusă si localitatea noastră;

Ținând cont de faptul că termenul de depunere al contestațiilor privind
câștigatoarea licitației a expirat, ADID va încheia cu operatorul mai sus menționat,
contractul privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciilor de colectare-
transport deseuri municipale;

Acest operator are termen 120 de zile pentru a incheia contracte cu
populația și la data de 1 noiembrie serviciul să fie operațional.

După supunere la vot P.H. privind aprobarea contractului „Delegarea
gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare – transport al deşeurilor
municipale din cele 5 zone ale județului Timiș – Lotul 4 – servicii de colectare
și transport deșeuri Zona 3 Deta”, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de
Management al Deşeurilor în Județul Timiş” a fost adoptat cu unanimitate
de voturi.



D-na Păștean trece la punctul 5 de pe ordinea de zi : P.H. privind aprobarea
strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2015-2020;

Dl primar : ” Strategia de Dezvoltare a comunei Tormac va fi un ghid de
prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare indicând totdată direcțiile de
dezvoltare specifice si in final detaliate în acțiuni punctuale ce se vor constitui ca
viitoare proiecte ale administrației publice locale;

Obiectivele de dezvoltare ale comunei Tormac se pot realiza numai în
condițiile unei strategii care să stabilească cu claritate alternativele de dezvoltare
ale comunei , orientare pe plan local , conforme cu strategia națională privind
serviciile comunitare, iar in funcție de acestea se vor aloca sumele necesare pentru
obiectivele stabilite.

Strategia de Dezvoltare trebuie aprobată ,prin hotărâre pentru a putea
depune proiecte pe PNDL, AFIR sau orice alte programe de finanțare.

Dacă tot veni vorba, vă aduc la cunoștință că ne-au fost aprobate 2 din
cele 3 proiecte depune pe PNDL și anume asfaltare DC 83 - Tormac -Șoșdea și
modernizare dispensar Tormac;

Nu promit nimic, dar încerc să leg de proiectul cu asfaltarea drumului de
Șoșdea, poate reușim și asfaltarea unor străzi din Tormac.”

După supunere la vot P.H. privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală
pentru perioada 2015-2020 a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

D-na Păștean trece la punctul 6 de pe ordinea de zi : P.H. privind aprobarea
Regulamentului de eliberare a Acordului de funcționare pentru desfășurarea
activităților comerciale pe raza comunei Tormac;

Dl. Primar prezintă Proiectul de hotărâre nr. 2941 / 31.07.2017 și prevederile
normelor metodologice privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață.

Dl. Primar spune că în locul autorizației de funcționare , primăria va elibera
societăților comerciale un acord de funcționare, modelul prevăzut în anexa atasată
la proiectul de hotărâre.

După supunere la vot P.H. privind aprobarea Regulamentului de eliberare a
Acordului de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale pe raza
comunei Tormac a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

D-na Păștean trece la punctul 7 de pe ordinea de zi : P.H. privind aprobarea
normelor procedurale interne pentru realizarea achizițiilor directe de bunuri,
Servicii și lucrări la primăria comunei Tormac.

Dl. Primar prezintă referatul nr. 2942 / 31.07.2017 și spune că în
conformitate cu prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publică/ acordului-cadru din L. 98/2016 privind achizitiile publice
prezintă spre aprobare normele procedurale interne pentru realizarea achizițiilor
directe de bunuri, servicii și lucrări la primăria com. Tormac;

Dl. Primar : ” achizițiile publice reprezintă un domeniu vast, care necesită
mult timp de lucru și având în vedere că nu avem la nivelul primăriei un om
specializat, o să externalizăm serviciul”;

După supunere la vot P.H. privind aprobarea normelor procedurale interne
pentru realizarea achizițiilor directe de bunuri. Servicii și lucrări la primăria
comunei Tormac a fost adoptat cu unanimitate de voturi;

D-na Păștean trece la punctul 8 de pe ordinea de zi : Diverse;



Dl. Pascar : ” în legătură cu podurile de la Șipet, daca din 4 putem să facem
2, ar trebui să fie cel din vale de la pictoru și cel de la Felicia”;

Dl. KIss : ” În legătură cu limitatoarele de viteză, dacă mai avem ceva
noutăți?”

D-ra Marcu : ” nu avem nici un fel de noutăți, a mai fost cineva de la CJT să
ne întrebe dacă mai vrem și că până la toamnă se rezolvă.... Se va întocmi o nouă
adresă din partea Consiliului Local pentru a solicita montarea de limitatoare de
viteză,”

Dl. Fonoș : ” la Cadar s-a întâmplat ca satul să rămână fără curent de pe zi
pe alta, trebuie cumva vorbit cu ei că dacă se mai întâmplă să intervină mai rapid;

Dl. Czine : ” în legătură cu trotuarele, spuneați în ședința trecută să lăsăm să
treacă zilele comunei ca să nu ne prindă evenimentul cu șantiere de lucru, dar mă
gândesc că pe străzile laterale se poate lucra.....

În legătură cu dl. Szabo Dezso, care a dat foc la vegetație....”
D-ra Marcu : ” nu a dat el foc, am fost la fața locului, nu a dat el foc, a dat dl.

Feher Imre din greșeală, dar a și stins focul.”
Dl. Czine : ” de unde are dreptul dl. Szabo să pună gard de sârmă ghimpată pe

domeniul public?”
Dl. Primar : ” nu are acest drept. În fiecare dimineață la ora 6 - 7 imi trimite

pe e-mail poze cu vaci...”
Dl. Czine : ” atrag atenția asupra faptului că fosta groapă de gunoi, crește pe

zi ce trece, sunt tot feluri de deșeuri aruncate acolo....”
Dl. Primar : ” în legătură cu trotuarele, ele vor fi de beton și se va monta o

bordură pe latura exterioară..”
Nemaifiind alte probleme de discutat pe ordinea de zi , lucrările sedinţei au

luat sfârşit.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR CONSILIERI
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