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P R O C E S – V E R B A L

Încheiat azi 31.08.2021, la şedinţa ordinară a Consiliului Local Tormac, la
care au participat următorii consilieri :
1).Kiss Zsolt - p
2).Kovacs Petru - P
3).Roman Florica - P
4).Tabără-Matyas Attila - P
5).Gross Alexandru-Stefan - P
6).Blacu Dimitrie-Sergiu - P
7).Pascar Dan - P
8).Fonoș Ioan - P
9).Bodis Francisc - A
10). Cohuț Aurica - P

La şedinţă participă dl. Primar și dl. Secretar General;
Președinte de ședință este dl. Gross;
Dl. Gross 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;
Dl. Gross prezintă dispozitia primarului comunei Tormac cu nr. 71 din

24.08.2021 privind convocarea consiliului local Tormac în ședință ordinară și dă
citire ordinii de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificărilor și completărilor la actele
constitutive ale A.D.I. Deșeuri Timiș;

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în Cf
404888-Tormac;

3. Proiect de hotarâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF
404092-Tormac;

4. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru efectuarea unui
schimb de terenuri între Comuna Tormac și SC Campo D'oro SRL;

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL Tormac nr. 14
din 9.04.2013 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul
comunei Tormac;

6. Diverse;
După supunere la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Dl. Gross trece la punctul 1 de pe ordinea de zi : Proiect de hotarare privind

aprobarea modificărilor și completărilor la actele constitutive ale A.D.I. Deșeuri
Timiș;

Dl. Secretar General prezintă circulara ADI Deșeuri Timiș nr. 4409 / 8.07.2021
care a fost inregistrată la primăria comunei Tormac sub nr. 3923 / 9.07.2021,



referatul de aprobare nr. 3925 / 9.07.2021 intocmit de către primarul comunei
Tormac, proiectul de hotarâre nr. 3926 / 9.07.2021 inițiat de către primarul
comunei Tormac și raportul de specialitate nr. 3927 / 9.07.2021;

D-na Cohuț spune că, Comisia pentru administrație publică locală și juridică a
avizat favorabil acest proiect de hotarâre;

Dl. Secretar general spune că, proiectul de hotarâre intrunește condițiile
prevăzute la art. 136 alin. (8) din Codul Administrativ și este implinită procedura
prevăzută de art. 7 din L. Nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică - republicată;

După supunere la vot, Hotararea privind aprobarea modificărilor și
completărilor la actele constitutive ale A.D.I. Deșeuri Timiș a fost adoptată cu
unanimitate de voturi;

Dl. Gross trece la punctul 2 de pe ordinea de zi : Proiect de hotarâre privind
aprobarea dezlipirii imobilului înscris în Cf 404888-Tormac;

Dl. Secretar general prezintă referatul de aprobare nr. 3977 / 14.07.2021
intocmit de către primarul comunei Tormac, proiectul de hotarâre nr. 3978 /
14.07.2021 inițiat de către primarul comunei Tormac și raportul de specialitate nr.
3980 / 14.07.2021;

D-na Cohuț spune că, Comisia pentru administrație publică locală și juridică a
avizat favorabil acest proiect de hotarâre;

Dl. Secretar general spune că, proiectul de hotarâre intrunește condițiile
prevăzute la art. 136 alin. (8) din Codul Administrativ și este implinită procedura
prevăzută de art. 7 din L. Nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică - republicată;

Dl. Primar : ” în cauză este terenul de fotbal de la Tormac. Scopul este
construirea unei săli de sport la Tormac prin Compania Natională de Investitii.
Acest lucru inseamna ca , Comuna să puna la dispoziția CNI un teren pe care
urmează a se construi sala de sport, iar după finalizarea investitiei CNi va preda
inapoi terenul cu tot cu sala de sport. Avand in vedere ca nu am gasit o altă locație
unde să putem construi sala de sport și totodată ca la terenul de fotbal există si o
portiune de teren nefolosită, propun dezlipirea acelui teren conform documentatiei
cadastrale prezentate, in urma dezlipirii rezultând două imobile, un imobil fiind
terenul de fotbal și al doilea terenul pe care speram să fie construită sala de
sport.”

După supunere la vot, hotarârea privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris
în Cf 404888-Tormac a fost adoptată cu unanimitate de voturi;

Dl. Gross trece la punctul 3 de pe ordinea de zi : Proiect de hotarâre privind
aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF 404092-Tormac;

Dl. Secretar General prezintă referatul de aprobare nr. 3989 / 15.07.2021
intocmit de către primarul comunei Tormac, proiectul de hotarâre nr. 3992 /
15.07.2021 inițiat de către primarul comunei Tormac și raportul de specialitate nr.
3993 / 15.07.2021;

D-na Cohuț spune că, Comisia pentru administrație publică locală și juridică a
avizat favorabil acest proiect de hotarâre;

Dl. Secretar general spune că, proiectul de hotarâre intrunește condițiile
prevăzute la art. 136 alin. (8) din Codul Administrativ și este implinită procedura



prevăzută de art. 7 din L. Nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică - republicată;

Dl. Primar : ” în cauză este terenul de fotbal de la Șipet. Scopul este
reglementarea situației juridice a acelui teren. Noi știm că acolo este teren de
sport , dar in acte el figurează pășune. In urma dezlipirii vor rezulta doua imobile,
unul va ramane pășune , iar al doilea va fi terenul de sport.”

După supunere la vot, hotarârea privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris
în CF 404092-Tormac a fost adoptată cu 9 voturi ”pentru”, dl. Kovacs se abține de
la vot;

Dl. Gross trece la punctul 4 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind
acordul de principiu pentru efectuarea unui schimb de terenuri între Comuna
Tormac și SC Campo D'oro SRL;

Dl. Secretar general prezintă cererea SC Campo D'oro SRL care a fost
înregistrată la primăria Tormac sub nr. 4035 / 19.07.2021, referatul de aprobare nr.
4036 / 19.07.2021 intocmit de către primarul comunei Tormac, proiectul de
hotarâre nr. 4037 / 19.07.2021 inițiat de către primarul comunei Tormac și raportul
de specialitate nr. 4042 / 19.07.2021;

D-na Cohuț spune că, Comisia pentru administrație publică locală și juridică a
avizat favorabil acest proiect de hotarâre;

Dl. Secretar general spune că, proiectul de hotarâre intrunește condițiile
prevăzute la art. 136 alin. (8) din Codul Administrativ și este implinită procedura
prevăzută de art. 7 din L. Nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică - republicată;

Dl. Primar : ” SC Campo D'oro SRL are in plan să extindă ferma și ne solicită
un schimb de drumuri de exploatare, drumul pe care il solicită ar oferi accesul la
noua investitie, iar comuna ar primi la schimb un drum de aceiasi categorie,
aceiasi suprafata, la o distanță de aproximativ 100 metri.”

După supunere la vot, hotarârea privind acordul de principiu pentru efectuarea
unui schimb de terenuri între Comuna Tormac și SC Campo D'oro SRL a fost
adoptată cu 9 voturi ”pentru”, dl. Kovacs se abține de la vot;

Dl. Gross trece la punctul 5 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre pentru
modificarea și completarea HCL Tormac nr. 14 din 9.04.2013 privind constatarea
și sancționarea contravențiilor pe teritoriul comunei Tormac;

Dl. Secretar general prezintă referatul de aprobare nr. 4101 / 22.07.2021
intocmit de către primarul comunei Tormac, proiectul de hotarâre nr. 4102 /
22.07.2021 inițiat de către primarul comunei Tormac și raportul de specialitate nr.
4105 / 22.07.2021;

Dl. Fonoș spune că, Comisia pentru economico-financiare a avizat favorabil
acest proiect de hotarâre, cu 3 voturi din 5;

Dl. Secretar general spune că, proiectul de hotarâre intrunește condițiile
prevăzute la art. 136 alin. (8) din Codul Administrativ și este implinită procedura
prevăzută de art. 7 din L. Nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică - republicată;

Dl. Kovacs : ” consider că trebuie clarificat textul de lege inainte de adoptare”;
Dl. Kiss: ” există neconcordanță intre referatul de aprobare si textul prevăzut

in proiectul de hotarâre..”



Dl.primar : ” poate există o greșeală de redactare in cuprinsul referatului de
aprobare. Acesta este oricum doar instrumentul de motivare al proiectului de
hotarâre, efecte juridice va produce hotarârea, nu referatul”;

După supunere la vot, hotarârea pentru modificarea și completarea HCL
Tormac nr. 14 din 9.04.2013 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe
teritoriul comunei Tormac a fost adoptată cu 8 voturi ”pentru”, dl. Kovacs și dl.
Kiss se abțin de la vot;

Dl. Gross trece la punctul 6 de pe ordinea de zi : Diverse;
Dl. Secretar General prezintă circulara Prefecturii Judetului Timiș cu nr.

8368/S2 din data de 9.08.2021 care a fost înregistrată la Primăria comunei Tormac
sub nr. 4508 / 23.08.2021, circulara Prefecturii Judetului Timiș cu nr. 8649/S2 din
data de 16.08.2021 care a fost înregistrată la Primăria comunei Tormac sub nr.
4509 / 23.08.2021 și spune că cele 2 circulare au fost comunicate consilierilor
locali și in copie xerox, odata cu materialele de ședință.

Dl. Balcu : ” la gradinița din Șipet, trebuie montate 2 uși la grupul sanitar, mai
trebuie un boiler electric, iar chiuvetele puțin coborâte, dar și in curte efectuate
reparații la instrumentele de joacă pentru copii, toate astea inainte de inceperea
anului școlar ”;

Dl. Kiss: ” am ridicat in ședința trecută discuția despre iarba de la uleiniță,
incă nu s-a rezolvat...”

Dl. Primar : ” ați vazut ce agitație a fost inainte de rugă, a fost mult de lucru,
baieții nu au apucat să ajungă și acolo, dar se va rezolva cat de curând.”

Dl. Kiss: ” cu lucrările de la centrala termică de la școala Tormac cum
stăm?”

Dl. primar : ” incă suntem în cautarea de soluții pentru rezolvarea problemei”
Dl. Fonoș : ” se apropie iarna. Vreau sa întreb cum stăm cu lemnele la

instituțiile de învățământ...”
Dl. Primar : ” saptămâna viitoare achiziționăm de 15.000 lei, pentru început,

pentru că atat avem alocați in buget. Urmează sa mai achiziționam și diferența
necesară”

Dl. Szabo : ” la terenul de fotbal este nevoie de vreo 50 metri de furtun pentru
irigația suprafeței de joc..”

Dl. Viceprimar : ” nu trebuie cumpărat pentru că avem aici în magazie, a fost
folosit o singură dată. Faceți un referat de necesitate...”

Dl. Primar : ” este posibil să avem o ședință extraordinară pentru adoptarea
unei hotarari pentru contractarea unui împrumut de la Trezorerie. Avem nevoie de
bani pentru cofinnanțări la proiectele drum Șoșdea și la Dispensar.

De asemenea, trebuie să facem o comisie care se va ocupa de inchiderea SC
RDT SRL care este societatea Consiliului Local Tormac.”

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


