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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 01.07.2016 cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare a
Consiliului Local al Comunei Satchinez

La ședința extraordinară din data de 01.07.2016, a Consiliului Local al comunei Satchinez
,participă:
- domnul Eugen Dogariu, subprefect al județului Timiș, reprezentant din partea Instituției
Prefectului județului Timiș;
- domnul Cheaua Florin-Olimpiu – primarul ales al comunei Satchinez,
- cei 15 consilieri locali nou aleși
- angajații Primăriei Satchinez
În conformitate cu prevederile art.117 , lit.,,b", la lucrările ședintei consiliului local participă de drept
secretarul comunei, domnul Climescu Ciprian –Marian.
Domnul consilier, Berbece Iulică arată că această ședință de consiliu a fost convocată prin Dispoziția
Primarului Comunei Satchinez nr.144/ 28.06.2016, convocarea făcându-se în scris pe bază de covocator și
invitație care a fost trimisă fiecărui consilier în parte .
În continuare președintele de ședință dă citire proiectului ordinii de zi, după cum urmează:
1.- Depunerea jurământului de către Primarul Comunei Satchinez
2. - Proiect de hotărâre privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
comunei Satchinez
3. - Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local
Satchinez care a avut loc la data de 23.06.2016 ;
Președintele de ședință supune la vot proiectele ordinii de zi și în unanimitate sunt aprobate devenind
ordinea de zi a ședintei consiliului local din data de 01.07.2016 .
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Ședinta extraordinară este deschisă de domnul Eugen Dogariu, subprefect al județului Timiș,
care arată scopul acesteia, de validare a mandatului de primar al comunei Satchinez și face
precizarea că prin adresa Tribunalului Timiș este împuternicit să participe la depunerea
jurământului primarului Comunei Satchinez , domnul Cheaua Florin-Olimpiu .
Domnul subprefect Eugen Dogariu dă citire Încheierii Judecătoriei Timișoara nr.7230- Sedinta
din camera de consiliu din data de 24 iunie 2016, privind validarea alegerii in functia de primar al
Comunei Satchinez, judetul Timiș, circumscripția electorala nr.80 la alegerile locale organizate in
data de 05.06.2016, a domnului CHEAUA FLORIN-OLIMPIU, candidat din partea Partidului
Uniunea Națională Pentru Progresul României. Domnul CHEAUA FLORIN-OLIMPIU depune
jurămantul în fața domnului subprefect al județului Timiș și în fața celor prezenți la ședință .
Se trece la următorul punct al ședintei, constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
al comunei Satchinez .
Președintele de ședință prezintă denumirea comisiilor și numărul de membrii ,conform
proiectul de hotărâre cu așa cum a fost prezentat de inițiator, după cum urmează :
1.Comisia

pentru

buget,finanțe,fonduri

europene

,patrimoniu,

administrarea

domeniului public și privat al comunei, servicii publice, comerț : -5 membri
2. Comisia pentru administrație publică locală,juridică,ordine publică, protecție
socială, dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului.

-5 membri

3. Comisia pentru agricultură, protecția mediului înconjurător, agrement și turism-5
membri
4. Comisia pentru învățământ,cultură, tineret,culte, probleme ale minorităților,
societate civilă, tineret și activități sportive -5 membri
Se supune la vot denumirea, numarul comisiilor si numarul de membri si se inregistreaza
unanimitate de voturi ''pentru''.

În continuare se fac propuneri privind componența comisiilor:
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1. Pentru componenţa Comisiei pentru buget,finanțe,fonduri europene ,patrimoniu,
administrarea domeniului public și privat al comunei, servicii publice, comerț
sunt propuşi următorii consilieri:
1.GHIAȚĂ ADRIAN –VASILE
2.DAN ANCA-CLAUDIA
3.PEPA VOIN
4.MIHALESCU LIVIU –SIMION
5.CERMIAN GHEORGHE
Membrii comisiei îşi aleg ca preşedinte pe domnul GHIAȚĂ ADRIAN –VASILE, iar ca secretar pe
doamna DAN ANCA-CLAUDIA .
Se supune la vot individal de către președintele de ședință componența comisiei și sunt aprobați
fiecare cu: 14 voturi pentru și 1 împotrivă .
2.Pentru componenţa Comisiei pentru administrație publică locală,juridică,ordine
publică, protecție socială, dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, sunt
propuşi următorii consilieri:
1.LIHET ALIN SEBASTIAN
2.CALU ELENA
3.BUJDEIU MARIUS –LIVIU
4.BERBECE IULICĂ
5. STANCU COSTICĂ
Membrii comisiei îşi aleg ca preşedinte pe domnul LIHET ALIN SEBASTIAN

, iar ca secretar pe

doamna CALU ELENA .
Se supune la vot individal de către președintele de ședință componența comisiei și sunt aprobați
fiecare cu: 11 voturi pentru și 4 împotrivă
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3.Pentru componenţa Comisiei pentru agricultură, protecția mediului înconjurător,
agrement și turism ,sunt propuşi următorii consilieri:
1.STANCU COSTICĂ
2. BUJDEIU MARIUS- LIVIU
3. COSMA FLORIN
4.GHIAȚĂ ADRIAN-VASILE
5.CERMIAN GHEORGHE –membru
Membrii comisiei îşi aleg ca preşedinte pe domnul

STANCU COSTICĂ

, iar ca secretar pe

domnul BUJDEIU MARIUS- LIVIU.
Se supune la vot individal de către președintele de ședință componența comisiei și sunt aprobați
fiecare cu: 11 voturi pentru și 4 împotrivă
4. Pentru componenţa Comisiei pentru învățământ,cultură, tineret,culte, probleme
ale minorităților, societate civilă, tineret și activități sportive,sunt propuşi următorii
consilieri:
1.CĂLIANU LILIANA
2.BRONȚ ALINA –ANTONELA
3.STĂNILĂ FLAVIUS-CĂLIN
4.GRAD VASILICA –MIRELA
5.LIHET ALIN SEBASTIAN
Membrii comisiei îşi aleg ca preşedinte pe domna CĂLIANU LILIANA, iar ca secretar pe doamna
BRONȚ ALINA –ANTONELA.
Se supune la vot individal de către președintele de ședință componența comisiei și sunt aprobați
fiecare cu: 14 voturi pentru și 1 împotrivă .
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea si organizarea comisiilor
de specialitate ale Consiliului Local al comunei Satchinez,județul Timiș și cu 15 voturi pentru, se
adoptă Hotărârea nr. 6/ 01.07.2016.
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În conformitate cu prevederile art.42 pct.5 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică
locală republicată ,cu modificările și completările ulterioare, domnul secretar al comunei
Satchinez , Climescu Ciprian -Marian ,a pus la dispoziția consilierilor locali în timp util procesulverbal al ședintei anterioare care a avut loc la data de 23.06.2016 .
Se consultă Consiliul Local dacă sunt obiecții pe marginea celor înscrise în procesul –verbal și în
proiectul de hotărâre privind aprobarea procesului -verbal anterior al ședinței de consiliu local din
data de 23.06.2016. Nefiind obiecții se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 15 voturi pentru,
se adoptă Hotărârea nr.7/ 01.07.2016.
Nemaifiind alte probleme, ordinea de zi fiind epuizată se mulțumește pentru participare și se declară
închise lucrările ședintei Consiliului Local Satchinez de astăzi 01.07.2016 .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR COMUNĂ,

BERBECE IULICĂ

CLIMESCU CIPRIAN-MARIAN

5

6

