
ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL TORMAC –
JUDEŢUL TIMIŞ

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat azi 21.12.2015, la şedinţa ordinară pe luna decembrie 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 A
9). Segheci Milan A
10). Szabo Mariana P
11). Szekely Dionisie-Szilard A

La şedinţă participă d-na contabilă, dl. primar şi dl. secretar ;
Preşedinte de şedinţă este dl. Cireşan ;
Dl. Cireşan 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.
Dl. Cireşan prezintă d-lor consilieri dispoziţia nr. 113 din 16.12.2015 conform

căreia a fost convocat consiliul local şi prezintă ordinea de zi :
1. P.H. privind rectificarea bugetului local pentru anul 2015;
2. P.H. privind darea în folosinţă gratuită a cimitirului din satul Cadar;
3. 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 rectificarea bugetului

local pentru anul 2015 ;
D-na contabilă prezintă adresa nr. 26232 / 15.12.2015 a D.G.F.P. TIMIŞ prin care s-au

primit 70.10 mii lei pentru plata obligaţiilor angajatorului , respectiv Şcoala Gimnaziala
Tormac, către bugetul de stat şi referatul nr. 4223 / 16.12.2015 ;

D-na contabilă prezintă propunerea de rectificare detaliat, pe capitole şi subcapitole ;
D-ra Marcu spune că, Comisia pentru activitaţi economico-financiare a avizat favorabil

acest proiect de hotarâre, sub forma prezentată.
După supunere la vot P.H. privind rectificarea bugetului local pentru anul 2015 a fost

adoptat cu 8 voturi din totalul de 11 consilieri în funcţie, după cum urmează :
VENITURI

INDICATORI BUGETARI INFLUENŢA +/-

21A11.02.02 Sume defalcate din TVA pt finantarea
chelt descentralizate la niv comunelor

+70,10

21A04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit +6,00

21A07.02.01.02 Impozit terenuri PF +4,00
21A16.02.02.01 Taxa mijloace transport PF +4,00
21A18.02.50 Alte impozite si taxe +18,00



21A35.01.02 Venituri din amenzi +50,00
21A42.02.34 Subventii privind ajutor incalzirea

locuintei cu combustibil solid
beneficiarilor OUG 70/2011

+11,50

TOTAL +163,60

Cheltuieli mii lei

24A.51.01.03 Autorităţi Publice +77.20
51.01.03.10.01.01 Cheltuieli de personal +47.20

Bunuri si servicii +30,00

24A.65.00.00 Invăţământ +70.10
65.02.04.01 Cheltuieli de personal +70.10

24A.67.03.00 Cultură, Recreere si Religie 1,00
67.03.02.10.01.01-Biblioteca

Comunală Cheltuieli de personal 0,50
67.03.07.10.01.01-Cămin

Cultural Cheltuieli de personal 0,50

24A68.05.02.00 Asigurări şi asistenţă socială 15,30

68.05.02.57.02.01 Indemnizatii persoane cu handicap 3,80
68.02.15.01 Ajutoare sociale in numerar-ajutor

incalzirea locuintei cu combustibil
solid beneficiarilor OUG 70/2011

11,50

24A70.02.00 Servicii si dezvoltare publica,
locuinte,mediu si ape 0,00

70.02.20.00 Bunuri si servicii
70.02.81.02 Redistribuire credite de la

20.01.03 IL public
20.01.30 Alte servicii si materiale

-12.00
+12,00

TOTAL 163,60

Dl. Cireşan trece la punctul 2 de pe O.Z. : P.H. privind darea în folosinţă gratuită a
cimitirului din satul Cadar ;

D-ra Marcu prezintă cererea Parohiei Ortodoxe Române Duboz-Cadar înregistrată sub nr.
3188 / 30.09.2015, expunerea de motive nr. 4233 / 17.12.2015, proiectul de hotarâre nr. 4249
/ 18.12.2015, extrasul de carte funciară nr. 404072 şi modelul contractului privind atribuirea
în folosinţă gratuită a cimitirului din satul Cadar ;

D-ra Marcu spune că, Parohia solicită atribuirea in folosinţă gratuită a cimitirului din
satul Cadar, aceasta urmând să se ocupe de administrarea, curăţirea şi intreţinerea acestuia.

De asemenea, nu se por percepe niciun fel de taxa pentru locurile de veci.
După supunere la vot P.H. privind darea în folosinţă gratuită a cimitirului din satul Cadar

a fost adoptat cu 8 voturi din totalul de 11 consilieri în funcţie.
Dl. Cireşan trece la punctul 3 de pe O.Z. : Diverse ;
D-ra Marcu prezintă planul de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social

acordat conform L. 416/2001, pe anul 2015 ;
Planul afost aprobat cu unanimitate.
Dl. Szarvas spune că există o problemă referitor la încasarea taxei de examinare a

persoanelor care au absolvit o scoala de conducere auto, deoarece la oras, oficiile postale nu
mai incaseaza aceasta taxa şi trimit oamenii la primării si trezorerii.



Dl. primar spune că primăria va putea incasa aceasta taxa numai din anul 2016.
Dl. Fonoş spune că are un vecin care scoate săptămânal 3-4 saci de gunoi, dar nu plăteşte

taxa pentru gunoi.
Dl. primar spune că taxa pentru gunoi este de 4 lei/pers/lună şi începând cu anul viitor va

fi calculata automata de sistem împreuna cu impozitele pe clădiri şi teren.
Dl. primar spune că unii cetăţeni spun că nu au pubele şi din această cauză nu vor să

plătească taxa de gunoi. Cetăţenii spun că cei care locuiesc la drumul mare au pubele , iar
ceilalti nu au, considerând aceasta o discriminare.

Dl. Pătruţi spune că se plăteşte lunar o sumă de bani către un avocat care repreznită
primăria în justiţie, dar acesta nu a trimis un raport de activitate.

Dl. primar spune că a trimis raport de activitate , pe care-l prezintă d-lor consilieri ;
Dl. Pătruţi întreabă dacă cei care nu sunt pusi in posesie trebuie să plătească impozit pe

teren ;
Dl. primar spune că nu, doar cei care au semnat un proces-verbal de punere in posesie şi

cei care au primit titlu de proprietate trebuie să plăteasca impozitul aferent.
Nemaifiind alte probleme de discutat pe ordinea de zi , lucrările sedinţei au luat sfârşit.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR CONSILIERI
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