
ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL TORMAC –
JUDEŢUL TIMIŞ

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat azi 27.01.2015, la şedinţa ordinară a consiliului local Tormac pe luna
ianuarie 2015, la care au participat următorii consilieri :
1).Pătruţi Octavian P
2).Czine Mihaly P
3).Fonoş Ioan P
4). Cireşan Alexandru P
5).Păştean Erika P
6).Marcu Oana-Mirela P
7).Szarvas Ludovic P
8).Lazăr Marius A
9). Segheci Milan A
10). Szabo Mariana P
11). Szekely Dionisie-Szilard P

La şedinţă participă d-na contabilă, dl. primar, dl. secretar şi dl. Soos Andrei –
administratorul S.C. « R.D.T. » S.R.L. ;

Presedinte de sedinţă este dl. Cireşan.
Dl. Cireşan deschide lucrările sedinţei 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. 1 din 21.01.2015 conform

căreia a fost convocat consiliul local şi prezintă ordinea de zi :
1. P.H. privind reţeaua şcolară a comunei Tormac, care va funcţiona în anul şcolar

2015-2016;
2. P.H. privind închiderea exerciţiului bugetar al anului 2014 ;
3. P.H. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 ;
4. P.H. privind aprobarea plajei de serie si numere pentru chitanţierele eliberate

contribuabililor, persoane fizice şi juridice, de către compartimentul de taxe si impozite ;
5. P.H. privind aprobarea încheierii unui contract de prestare a activităţii de

colectare şi transport separat al deşeurilor municipale, al deşeurilor provenind din activităţi
comerciale din industrie si instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere
fluxului de deşeuri de echipamente electrice si electrocasnice, baterii şi acumulatori a
localitatii Tormac ;

6. 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 reţeaua şcolară a

comunei Tormac, care va funcţiona în anul şcolar 2015-2016;
D-na Păştean prezintă referatul nr. 3390 / 27.11.2014, propunerea Comisiei pentru

învaţamânt din cadrul Consiliului Local Tormac şi avizul conform nr. 11241 / 8.01.2015 al
I.S.J. Timiş privind organizarea reţelei şcolare a comunei Tormac care va funcţiona în anul
şcolar 2015- 2016.



D-na Păştean spune ca nu există nici o modificare faţa de reţeaua şcolară a anului
precedent, dar conform legii învăţământului, reţeaua scolară a localităţilor se aprobă anual de
către Consiliul Local.

Nefiind alte discuţii pe această temă se supune la vot.
După supunere la vot, P.H. privind reţeaua şcolară a comunei Tormac, care va

funcţiona în anul şcolar 2015-2016 a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Dl. Cireşan trece la punctul 2 de pe ordinea de zi : P.H. privind închiderea exerciţiului

bugetar al anului 2014 ;
D-na contabilă prezintă referatul nr. 28 / 7.01.2015 şi prevederile Ordinului nr. 1780 /

2014 privind normele de închidere a exerciţiului bugetar al anului 2014.
D-na contabilă spune că, conform Ordinului 1780/2014, după efectuarea operaţiunilor

de regularizare cu bugetul de stat şi alte bugete, autorităţile administratiei publice localevor
proceda la stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor locale la finele anului cu suma
neutilizată care se reflectă în excedentul sau deficitul bugetului local. În cazul bugetului local
al comunei Tormac, la secţiunea de funcţionare s-a constituit un excedent al secţiunii de
funcţionare în sumă de 4.087,24 lei.

După supunere la vot P.H. privind închiderea exerciţiului bugetar al anului 2014 a fost
aprobat cu unanimitate de voturi;

Dl. Cireşan trece la punctul 3 de pe ordinea de zi : P.H. privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2015 ;

Dl. Cireşan prezintă referatul nr. 27 / 7.01.2015 al compartimentului de taxe si impozite
al comunei Tormac şi prevederile codului fiscal în care este stabilit cadrul legal al
impozitelor si taxelor locale. Se propune ca nivelul impozitelor si taxelor locale să rămână
neschimbat faţa de anul precedent.

Nefiind discuţii pe această temă, se supune la vot.
După supunere la vot, P.H. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul

2015 a fost adoptat cu unanimitate de voturi;
Dl. Cireşan trece la punctul 4 de pe ordinea de zi : P.H. privind aprobarea plajei de

serie si numere pentru chitanţierele eliberate contribuabililor, persoane fizice şi juridice, de
către compartimentul de taxe si impozite ;

D-na contabilă prezintă referatul nr. 26 / 7.01.2015 al compartimentului de taxe si
impozite şi P.H. nr. 29 / 7.01.2015 pentru alocarea plajei de serie si numere la chitanţierele
eliberate de către compartimentul de taxe si impozite după cum urmează : seria TOR15 si
numere începând de la 1 până la 2500 inclusiv.

Nefiind discuţii pe această temă se supune la vot.
După supunere la vot P.H. privind aprobarea plajei de serie si numere pentru

chitanţierele eliberate contribuabililor, persoane fizice şi juridice, de către compartimentul de
taxe si impozite a fost adoptat cu unanimitate de voturi;

Dl. Cireşan trece la punctul 5 de pe ordinea de zi : P.H. privind aprobarea încheierii
unui contract de prestare a activităţii de colectare şi transport separat al deşeurilor municipale,
al deşeurilor provenind din activităţi comerciale din industrie si instituţii, inclusiv fracţii
colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice si
electrocasnice, baterii şi acumulatori a localitatii Tormac ;

Dl. primar prezintă referatul nr. 176 / 21.01.2015 şi spune că până în luna decembrie
2014 a existat un contract privind salubrizarea localităţii, încheiat cu firma SALUCLEAN
S.R.L.

Având în vedere faptul că acel contract a incetat, iar legislaţia în domeniu a suferit
modificări în ultima vreme, este necesară încheierea unui nou contract de prestări servicii
salubrizare în conformitate cu noua legislaţie în vigoare.

Dl. primar spune că a analizat ofertele mai multor operatori, dar cea mai rentabilă este
tot cea de la SALUCLEAN S.R.L.



Dl. primar spune că urmare a deciziei consiliului judeţean Timiş, deşeurile nu se mai
transportă direct la deponeul Ghizela, ci se duc la staţii de sortare / selectare. Pe judeţul
Timiş sunt 6 asemenea staţii, Tormacul fiind arondat staţiei de la Deta.

Dl. primar spune ca încheierea contractului cu SALUCLEAN S.R.L. mai oferă un
avantaj prin faptul că această firmă va angaja 4 persoane din localitate pentru colectarea
deşeurilor de pe străzile lăturalnice.

Nefiind alte discuţii pe această temă, se supune la vot.
După supunere la vot, P.H. privind aprobarea încheierii unui contract de prestare a

activităţii de colectare şi transport separat al deşeurilor municipale, al deşeurilor provenind
din activităţi comerciale din industrie si instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a
aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice si electrocasnice, baterii şi
acumulatori a localitatii Tormac a fost adoptat cu unanimitate de voturi;

Dl. Cireşan trece la punctul 6 de pe ordinea de zi : Diverse ;
Dl. Pătruţi spune că înaintea sedinţei în care se va aproba bugetul local pentru anul 2015,

doreşte să primească cu câteva zile înainte proiectul de buget.
Dl. Fonoş spune că în satul Cadar sunt din nou probleme cu iluminatul public, multe

becuri s-au ars, nu mai funcţionează.
Dl. Fonoş propune ca pentru căminul cultural de la Cadar să se achiziţioneze cel putin

100 seturi veselă şi tacâmuri, 1 cazan şi este necesară montarea unei uşi la intrarea in sala
mare.

Dl. Fonoş solicită ca la sedinţa următoare să fie prezentat un inventar al bunurilor de la
Caminul cultural Cadar.

Dl. Fonoş propune ca predarea si respectiv preluarea caminelor culturale să se faca pe
baza de proces-verbal.

D-na Marcu spune că prin dispoziţie a primarului comunei Tormac a fost numită o
comisie in vederea înventarierii tuturor bunurilor din primariei, comisia îşi desfăşoară
activitatea până la sfârşitul lunii februarie, după care d-nii consilieri pot primii inventarul
caminelor culturale.

Dl. Czine aminteşte d-lor consilieri faptul că anul trecut, un reprezentant al Aquatim
afirma că există furturi de apă de la reţea. Dl. Czine spune că nu este vorba neapărat de
furturi, ci de pierderi de la reţea.

Dl. Czine spune că există pierderi de la reţea, in 2 locuri curge apa de multă vreme şi deşi
a anunţat Aquatim despre acest lucru, aceştia nici până in ziua de azi nu au remediat aceste
defecţiuni, menifestând dezinteres.

Dl. Czine spune că urmează incheierea unor noi contracte de arendare a păşunilor, acest
lucru trebuie făcut cât mai repede.

D-na Păştean spune că la şcoala din Şipet au fost schimbate o parte din geamuri, la 3
clase care au in total 9 geamuri, au fost schimbare 8 şi intreabă de ce nu au fost schimbate
toate cele 9 geamuri.

Dl. primar spune că nu au fost fonduri suficiente, dar se vor schimba si restul de geamuri.
D-na Păştean spune că la şcoala din Şipet, cazanul de la centrala termică are o defecţiune,

iar înlocuirea piesei defecte costă aproximativ 3.500 euro si spune că decât să peticească un
cazan vechi ar fi mai bine facută o mică investiţie si achiziţionat un cazan nou.

D-na Păştean spune că punctele discutate în şedinţă, daca sunt prezentate altor persoane
în comuna , sa fie prezentate aşa cum au fost ele discutate, să nu se distorsioneze informaţia.

Dl. primar spune că există o datorie mai veche încă neplătită către parohia reformată,
care trebuie prevăzută în bugetul local pentru anul 2015 şi dacă tot se alocă sume pentru
biserici, să se aloce o sumă si pentru parohia ortodoxă Cadar.

Dl. primar spune că trebuie întocmită strategia de dezvoltare pentru perioada 2015-2020,
aceste lucru cât mai urgent.



Dl. primar spune ca a fost invitat la şedinţă dl. Soos Andrei, administratorul S.C.
« R.D.T. » S.R.L.

Dl. Soos atrage atenţia asupra faptului că aproape toate fântânile din comună sunt
descoperite, ele trebuiesc acoperite până nu moare cineva.

Dl. primar prezintă d-lor consilieri o situaţie cu activitatea R.D.T. S.R.L. şi a plăţilor
efectuate către această firmă.

Dl. Soos spune că nu mai vrea să continue în aceste fel, vrea să demisioneze.
Dl. Soos spune că rămâne administrator doar cu condiţia să rămână doar 5-6 oameni în

firmă.
Nemaifiind alte probleme de discutat pe ordinea de zi , lucrările sedinţei au luat sfârşit.
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