
ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL TORMAC –
JUDEŢUL TIMIŞ

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat azi 30.10.2015, la şedinţa ordinară pe luna octombrie 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 A
6).Marcu Oana-Mirela P
7).Szarvas Ludovic P (se prezinta la lucrările şedinţei la punctul Diverse)
8).Lazăr Marius P
9). Segheci Milan A
10). Szabo Mariana A
11). Szekely Dionisie-Szilard A

La şedinţă participă d-na contabilă, dl. primar şi dl. secretar ;
Preşedinte de şedinţă este propus dl. Cireşan ;
După supunere la vot se aprobă cu unanimitate de voturi ;
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. 88 din 26.10.2015 conform

căreia a fost convocat consiliul local şi prezintă ordinea de zi :
1. P.H. privind rectificarea bugetului local ;
2. P.H. privind decontarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice;
3. P.H. acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local Tormac

în Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I. Apă-Canal Timiş ;
4. P.H. privind aprobarea revocării prevederilor HCL Tormac nr. 8 / 28.02.2013 ;
5. P.H. privind aprobarea revocării prevederilor HCL Tormac nr. 13 / 24.07.2012 ;
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 rectificarea bugetului

local ;
Dl. contabilă prezintă nota de fundamentare nr. 3516 / 27.10.2015, referatul nr. 3190 /

30.09.2015 al d-nei Păştean Erika privind cheltuielile de transport ale cadrelor didactice,
statul de plată privind persoanele beneficiare de ajutor pentru încalzirea locuinţei pentru
sezonul rece 2015 – 2016 şi P.H. nr. 3559 / 30.10.2015 iniţiat de către primarul comunei
Tormac.

D-na contabilă spune că având în vedere posibilitatea reală de încasare a unor sume de
la agenţii economici care sunt înregistraţi cu datorii la bugetul local, există posibilitatea de
rectificare a bugetului local conform notei de fundamentare.

Dl. primar prin P.H. iniţiat propune rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al
anului 2015 după cum urmează :



Venituri mii lei
INDICATORI BUGETARI INFLUENŢA +

21A03.02.18 Impozit pe venituri transferuri
imobiliare 3,00

21A07.02.01.01 Impozit cladiri PJ 38,00
21A16.02.02.01 Taxa mijloace transport PF 3,00
21A16.02.02.01 Taxa mijloace transport PJ 27,00
21A18.02.50 Alte impozite si taxe +9,00

TOTAL +80,00

Cheltuieli mii lei

24A.51.01.03 Autorităţi Publice 40,00
51.01.03.10.01.01 Cheltuieli de personal 40,00

24A.65.00.00 Invăţământ 4,00
65.02,04.01 Bunuri şi servicii 4,00
20,01,07 Transport 4,00

24A.67.03.00 Cultură, Recreere si Religie 7.00
67.03.02.10.01.01-Biblioteca

Comunală Cheltuieli de personal 3.00
67.03.07.10.01.01-Cămin

Cultural Cheltuieli de personal
4.00

24A68.05.02.00 Asigurări şi asistenţă socială 29.00

68.05.02.10.01.01 Cheltuieli de personal 26.00
68.02.15.01 Ajutoare sociale in numerar-

ajutor incalzirea locuintei cu
combustibil solid beneficiarilor
de L.416-2001

3.00

TOTAL 80,00

După supunere la vot P.H. privind rectificarea bugetului local a fost adoptat cu 6 voturi
din totalul de 11 consilieri în funcţie ;

Dl. Cireşan trece la punctul 2 de pe ordinea de zi : P.H. privind decontarea cheltuielilor
de transport ale cadrelor didactice;

D-na contabilă prezintă referatul nr. 3190 / 30.09.2015 al d-nei Păştean Erika privind
cheltuielile de transport ale cadrelor didactice,

D-ra Marcu spune că acest proiect de hotărâre a fost aprobat odată cu aprobarea
rectificarii bugetare, iar sumele necesare decontării cheltuielilor de transport ale cadrelor
didactice au fost incluse in buget ;

După supunere la vot P.H. privind decontarea cheltuielilor de transport ale cadrelor
didactice, a fost adoptat cu 6 voturi din totalul de 11 consilieri în funcţie;



Dl. Cireşan trece la punctul 3 de pe O.Z. : P.H. acordarea unui mandat special
împuternicitului Consiliului Local Tormac în Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I. Apă-
Canal Timiş ;

Dl. primar prezintă referatul nr. 3499 / 26.10.2015 şi convocatorul A.D.I. Apă-Canal
Timiş nr. 450 / 22.10.2015 şi spune că, aşa cum ne-am obişnuit, de fiecare dată când se
votează intrarea in asocieţie a unor noi membri, sau ieşirea din asociaţie a unor membri,
conform statutului A.D.I Apă-Canal Timiş, se solicită consiliilor locale componente A.D.I.,
adoptarea unor hotărâri privind acordarea de mandate speciale pentru exercitarea votului.

După supunere la vot P.H. acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului
Local Tormac în Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I. Apă-Canal Timiş , a fost adoptat
cu 6 voturi din totalul de 11 consilieri în funcţie.

Dl. Cireşan trece la punctul 4 de pe O.Z. : P.H. privind aprobarea revocării prevederilor
HCL Tormac nr. 8 / 28.02.2013 ;

Dl. primar prezintă cererea nr. 2259 / 8.07.2015 a d-lui Bilc Marin pentru S.C. Formary
Energy SRL prin care solicită revocarea HCL 8 / 2013 prin care s-a aprobat P.U.Z. pentru
construire centrala fotovoltaică.

Dl. primar spune că având în vedere dificultăţile financiare ale societăţii, proiectul nu
mai poate fi implementat şi drept urmare petentul solicită revocarea HCL şi schimbarea
destinaţiei terenului.

Dl. primar prezintă referatul nr. 3505 / 26.10.2015 şi extrasul CF nr. 402670 ;
După supunere la vot P.H. privind aprobarea revocării prevederilor HCL Tormac nr. 8 /

28.02.2013 a fost adoptat cu 6 voturi din totalul de 11 consilieri în funcţie.
Dl. Cireşan trece la punctul 5 de pe O.Z. : P.H. privind aprobarea revocării prevederilor

HCL Tormac nr. 13 / 24.07.2012 ;
Dl. primar spune că este o situaţie identică cu punctul anterior.
Dl. primar prezintă cererea nr. 2260 / 8.07.2015 a numiţilor Bilc Marin şi Bilc Manuela-

Delia pentru S.C. Force Electric 2011 SRL prin care solicită revocarea HCL 13 / 2012 prin
care s-a aprobat P.U.Z. pentru construire centrala fotovoltaică.

Dl. primar spune că având în vedere dificultăţile financiare ale societăţii, proiectul nu
mai poate fi implementat şi drept urmare petentul solicită revocarea HCL şi schimbarea
destinaţiei terenului.

Dl. primar prezintă referatul nr. 3508 / 26.10.2015 şi extrasul CF nr. 402502;
După supunere la vot P.H. privind aprobarea revocării prevederilor HCL Tormac nr. 13 /

24.07.2012 a fost adoptat cu 6 voturi din totalul de 11 consilieri în funcţie.
Dl. Cireşan trece la punctul 6 de pe O.Z. : Diverse ;
Dl. Lazăr întreabă când se aduce piatra pe străzi ;
Dl. primar spune că anunţul este postat pe SEAP, cu termen 11 noiembrie, dar până la

această dată nu există nici o firmă interesată;
Dl. primar spune că a primit o singură ofertă de la o firmă care aduce piatră, iar după

calculele efectuate, în limita prevederilor bugetare se pot aduce aprox 50 maşini de piatră ;
D-nii consilieri hotăresc repartizarea acestora, pe sate, după cum urmează : 20 maşini pe

Tormac, 24 pe Şipet şi 6 pe Cadar ;
Dl. Lazăr spune că fântânile sunt dezastru, nu se i-au măsuri pentru repararea acestora

până nu se întâmplă o tragedie şi moare cineva. Repararea acestor fântâni este o prioritate.
Dl. primar spune că suma necesară pentru achiziţionarea materialului necesar pentru

confecţionarea din material lemnos a unei guri de fântână este de aprox. 570 lei.
Dl. Lazăr spune că, cu toate că ar fi putin mai scump, aprox 800 – 1000 de lei, mai bine

s-ar confecţiona din cadru metalic şi tablă, deoarece ar rezista mai mult in timp ;



Dl. Pătruţi propune ca dl. Lazăr, fiind de specialitate să facă căteva proiecte şi să le
prezinte în şedinta următoare ;

Dl. Lazăr întreabă ce se întâmplă cu firma,
Dl. primar spune că este în procedura de lichidare, mai trebuie să plătească salariile

restante şi să-şi achite o parte din datorii ;
Dl. Pătruţi spune că suntem in prag de iarnă şi nici până acum nu s-au făcut staţiile de

autobuz la Şipet şi Cadar ;
Dl. Szarvas se prezintă la lucrările şedinţei ;
Dl. Czine atrage atenţia asupra faptului că groapa de gunoi s-a mutat de la baltă , în faţa

locuinţei d-lui Molnar Attila şi multă lume aruncă tot felul de deşeuri acolo şi trebuiesc luate
măsuri urgente pentru remedierea acestei situaţii ;

Dl. Czine revine la situaţia păşunilor comunale ;
Dl. primar spune că aprox. In data de 18 noiembrie va fi şedinţă şi se va stabili modul de

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