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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 11.03.2016 cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a
Consiliului Local al Comunei Satchinez
Domnul viceprimar al comunei Satchinez, Mihalescu Liviu-Simion, arată că-i revine sarcina de a deschide
lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local de astăzi 11.03.2016 și arată ca fiind prezenți 13 consilieri din
totalul de 13 și astfel Consiliul Local Satchinez este legal constituit și poate adopta hotărâri.
Totodată face precizarea că pe ordinea de zi s-a introdus un nou proiect de hotărâre privind alegerea unui nou
președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni , deoarece a expirat perioada de 3 luni prin care domnul Călianu
Dumitru a fost ales președinte de ședință.
În conformitate cu prevederile art.117 , lit.,,b", la lucrările ședintei consiliului local participă de drept
secretarul comunei domnul Climescu Ciprian –Marian.
Din aparatul de specialitate al primarului comunei Satchinez mai participă la ședință și doamna Berbece Georgeta în
calitate de funcționar public și inspector contabil pentru a prezenta Consiliului Local proiectul de hotărâre privind
aprobarea contului de execuție pe anul 2015.
Domnul viceprimar Mihalescu Liviu –Simion , arată faptul că domnul primar lipsește și că se cunoște situația lipsei
acestuia de la ședință și nu mai detalizaă această situație, sens în care face propunerea să se aleagă un nou președinte
de ședință .
La propunerea consilierilor locali se alege ca președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni , domnul consilier
BERBECE IULICĂ , propunere care devine în unanimitate de voturi
Domnul consilier, BERBECE IULICĂ

Hotărârea nr. 29/11.03.2016 .

arată că această ședință de consiliu a fost convocată prin

Dispoziția nr.74 /04.03.2016 ,convocarea s-a făcut în scris pe bază de covocator , trimis fiecărui consilier în
parte . În continuare se dă citire și se supune la vot proiectul ordinii de zi.
În unanimitate de voturi proiectul ordinii de zi a fost aprobat devenind ordinea de zi a ședintei ordinare a
consiliului local de astăzi 11.03.2016 .

1

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 procesul- verbal al ședintei anterioare care a avut loc la
data de 24.02.2016 .
Se consultă Consiliul Local dacă sunt obiecții pe marginea celor înscrise în procesul -verbal, întrucât nu sunt
, se supune la vot și acesta este aprobat în unanimitate de voturi în forma în care a fost redactat și prezentat proiectul
de hotărâre privind aprobarea procesului -verbal anterior al ședinței de consiliu local din data de 24.02.2016 .
Nefiind obiecții se supune la vot proiectul de hotarare si cu 13 voturi pentru, se adoptă Hotărârea nr.
30/11.03.2016
Se trece la derularea următorului punct prevăzut la ordinea de zi și în acest sens se dă citire proiectului de
hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2015. Secretarul comunei dă citire expunerii de
motive a primarului privind proiectul de hotărâre și dă cuvântul doamnei contabile pentru detalierea
acestui proiect.
Discuții:
D-na contabil Berbece Georgeta : face precizarea ca prin Lega nr.273/2006 , ordonatorul de credite are
obligația de a prezenta în ședința de consiliu aprobarea execuției bugetare pe anul precedent .
La sfărșitul anului 2015 , bugetul local după ultima rectificare a ajuns la valoarea totală de 14.445.160 lei .
Secțiunea de funcționare la venituri ,prevederi bugetare estimate în anul 2015 =14.445.160 lei,
-

încasări efective =9.619.528 lei ,

-

vărsăminte către secțiunea de dezvoltare =1.920 .000 lei ,

-

realizate =1.920.000 lei

Încasări conform bugetului au fost realizate în procent de 76% astfel :
-impozite și taxe 60%
- taxe pentru utilizarea bunurilor ,mijloace de transport =86%
-alte venituri =75%
Mai departe dă citire anexelor din proiectul de hotărâre prezentat Consiliului Local în care prezintă
situația execuției bugetare, plățile restante și excedentul instituției .
D-nul consilier Vișinescu Luceafăr : întreabă dacă mai este de plătit la drumul Satchinez –Hodoni ?
D-na contabil Berbece Georgeta: răspunde că mai este în jur de 1 milion ultima rată.
D-nul consilier Vișinescu Luceafăr : face precizarea că exact cum s-au discutat în noiembrie aceste
lucruri se trage concluzia că nu s-a realizat bugetul și nici planul nu a fost realizat .
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotarare si cu 13 voturi pentru, se adoptă Hotărârea nr.
31/11.03.2016.
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Următorul punct al ordinii de zi îl reprezintă aprobarea plații de cotizație anuală pentru anul 2015 datorată
de comuna Satchinez, județul Timiș , la Asociația Grupul de Acțiune Locală TRIPLEX CONFINIUM.
Secretarul comunei face precizarea că este vorba de cotizația pe anul 2015 nu 2016 așa cum a fost trecut
din eroare în dispoziție și în invitația comunicată consilierilor locali și totodată dă citire expunerii de
motive a primarului și prezintă articolele ce se aprobă prin proiectul de hotărâre .
D-nul viceprimar Mihalescu Liviu-Simion : face precizarea că această asociație a făcut proiectul cu
reabilitarea trotuarelor și proiectul cu drumul agricol .
Nefiind obiecții se supune la vot proiectul de hotarare si cu 13 voturi pentru, se adoptă Hotărârea nr.
32/11.03.2016
Următorul punct al ordinii de zi îl reprezintă aprobarea

prelungirii

contractului de închiriere

nr.1062/17.03.2006 prin act adițional, pentru domnul Țăran Viorel din satul Hodoni , Comuna Satchinez
Secretarul comunei prezintă expunerea de motive și raportul de specialitate a compartimentului de resort și
dă citire articolelor cuprinse în proiectul de hotărâre . Nefiind obiecții se supune la vot proiectul de
hotarare si cu 13 voturi pentru, se adoptă Hotărârea nr. 33/11.03.2016
Ultimul punct al ordinii de zi îl reprezintă aprobarea cheltuirii sumei de 15.750 lei pentru servicii de
consultanță de specialitate în vederea întocmirii Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile Comunei
Satchinez , județul Timiș .
Secretarul comunei dă citire expunerii de motive a primarului și informează Consiliul Local de importanța
realizării acestui ameanjament pentru Comuna Satchinez .
D-nul viceprimar Mihalescu Liviu-Simion : face precizarea că cei care au pășuni și nu sunt făcute aceste
nu este făcut amenajamentul pastoral și nu se poate prelungi contractul de concesiune
D-nul consilier Suba Ionel : întreabă pentru ce sunt acești bani dacă sunt pentru consultanță ori pentru
proiectul de amenajament pastoral ?
D-nul viceprimar Mihalescu Liviu-Simion: răspunde că acești bani sunt pentru întocmirea
amenajamentului pastoral însă așa reiese din contractul ce urmează să fie semnat consultanță întocmire
amenajament pastoral.
Nefiind obiecții se supune la vot proiectul de hotarare si cu 13 voturi pentru,

se adoptă

Hotărârea nr. 34/11.03.2016.
La diverse se prezintă de domnul viceprimar Mihalescu Liviu –Simion , două cereri depuse de cetățenii
comunei una este depusă de domnul consilier Căbulea Mircea care solicită ca în prima ședință de consiliu
să se aprobe închirierea stadionului din localitatea Satchinez pentru nunta fiului său ce va avea loc în vara
acestui an, iar a doua este formulată de Biserica Penticostală care solicită un ajutor financiar din partea
Consiliului Local pentru unele proiecte ale bisericii.
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Consiliul Local aprobă în unanimitate ca pe ordinea de zi a ședinței viitoare să fie trecută închirierea
stadionului din localitatea Satchinez,iar referitor la punctul doi se solicită un deviz de lucrări și
aproximarea lucrărilor la Biserica Penticostală pentru a se știi suma la care se ridică sprijinul acordat , dar
numai pe bază de documente justificative .
Nemaifiind alte probleme , ordinea de zi fiind epuizată se mulțumește pentru participare și se declară închise lucrările
ședintei ordinare a Consiliului Local Satchinez de astazi din data de 11.03.2016 .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BERBECE IULICĂ

SECRETAR COMUNĂ,
CLIMESCU CIPRIAN-MARIAN
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