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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 17.03.2016 cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare a
Consiliului Local al Comunei Satchinez
Domnul consilier , Berbece Iulică , în calitate de președinte al ședinței , arată că-i revine sarcina de a
deschide lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local Satchinez și arată ca fiind prezenți 11 consilieri din
totalul de 13 și astfel Consiliul Local este legal constituit și poate adopta hotărâri.
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.81/14.03.2016, 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 și face precizarea că față de dispoziția emisă, au fost adăugate pe ordinea de zi , alte două
proiecte de hotărâre care nu necesitau întârziere, după cum urmează:
1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli
de deplasare pe luna martie 2016 ;
2.- Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L nr.12/28.01.2016 de prelungire a valabilității Planului Urbanistic
General al Comunei Satchinez, județul Timiș.
În unanimitate de voturi proiectul ordinii de zi a fost aprobat devenind ordinea de zi a ședintei
extraordinare a consiliului local de astăzi 17.03.2016 .
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 11.03.2016 .
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 11.03.2016 .
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Nefiind obiecții se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 11 voturi pentru, se adoptă
Hotărârea nr. 35/ 17.03.2016.
Se trece la derularea următorului punct prevăzut la ordinea de zi și în acest sens se dă citire proiectului de hotărâre
privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.2486/30.07.2009 prin act adițional, pentru
doamna Cialâcu Elena din satul Hodoni, Comuna Satchinez .
Domnul consilier, Berbece Iulică : întreabă dacă doamna Cialâcu are tote datoriile plătite la zi în ceea ce
privește imobilul .
Domnul viceprimar, Mihalescu Liviu :face precizarea că aceasta este la zi cu plata imobilului pentru care
solicită prelungirea contractului
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 11 voturi pentru,

se adoptă

Hotărârea nr.36/17.03.2016
Următorul punct al ordinii de zi, îl reprezintă modificarea prin act adițional a contractului de asistență juridică
nr. 39307/26.03.2013
Domnul consilier, Berbece Iulică : întreabă cu ce dată intră actul adițional în vigoare.
Domnul secretar,Climescu Ciprian-Marian : răspunde că actul intră în vigoare din luna aprilie și
reprezintă o diminuare a contractului inițial , fiind totodată inițiativa doamnei avocat Lavinia Lup ca
urmare a faptului că din data de 02.12 2015 comuna Satchinez are numit un nou secretar ,iar până acum
doamna avocat avea o parte din responsabilitățile secretarului ca urmare a faptului că instituția a stat fără
secretar un an de zile .
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 11 voturi pentru,

se adoptă

Hotărârea nr.37/17.03.2016 .
Un alt punct pe ordinea de zi este aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită
cheltuieli de deplasare pe luna martie 2016.
Domnul consilier, Vișinescu Luceafăr : întreabă cât este suma alocată pentru suma martie.
Domnul viceprimar, Mihalescu Liviu Simion :face precizarea că este vorba de suma de 3.000 lei
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 11 voturi pentru,

se adoptă

Hotărârea nr.38/17.03.2016
Ultimul punct pe ordinea de zi îl reprezintă revocarea H.C.L nr.12/28.01.2016, de prelungire a valabilității Planului
Urbanistic General al Comunei Satchinez, județul Timiș
Domnul consilier, Berbece Iulică : întreabă ce prevede acest H.C.L nr.12/28.01.2016 .
Domnul secretar,Climescu Ciprian –Marian : face precizarea că H.C.L nr.12/28.01.2016 a prevăzut
prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Satchinez, județul Timiș, însă conform
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precizărilor Serviciului de verificare a legalității actelor din Prefectura Timiș , această hotărâre trebuia să
aibă la bază avizul Consiliului Județean –Serviciul Urbanism, sens în care s-a solicitat avizul însă pentru
emiterea acestuia fiind nevoie de revocarea acestei hotărâri emise fără aviz.
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 11 voturi pentru,

se adoptă

Hotărârea nr.39/17.03.2016 .
În continuare se dă citire de către secretarul comunei, domnul Climescu Ciprian –Marian, adresei cu
nr.1305/14.03.2016 comunicate Consiliului Local al Comunei Satchinez de către domnul primar , Ion DanFlorin , prin care acesta își depune demisia din funcția de primar, începând cu data de 14.03.2016 .
Președintele de ședință și consilierii locali prezenți iau act de această situație .
Secretarul comunei face precizarea că în baza actelor ce urmează să le comunice Instituției Prefectului –
Județul Timiș, se va emite ordinul prin care se constată încetarea mandatului primarului ,conform legii.
La diverse domnul secretar dă citire și aduce în discuție două cereri adresate Consiliului Local Satchinez ,
după cum urmează:
-

una depusă de Ancău Aurelian din comuna Satchinez , str.Lăcrămioarelor ,nr.39, înregistrată la
sediul Consiliului Local cu nr.142/15.03.2016 care în baza Legii nr.15/2003 solicită un teren în
intravilan pentru construirea unei locuințe.

-

și a doua înregistrată la sediul Consiliului Local cu nr.150/16.03.2016, prin care doamna Andrei
Maria, din comuna Satchinez , nr.6, face o sesizare referitoare la vecinul său Golea Dimitrie prin
care reclamă faptul că acesta a construit un hambar de cereale lângă casa sa și a ridicat un zid
alăturat casei fapt care provoacă umezeală la fundația casei.

Consilierii locali fac precizarea că aceste cereri trebuie analizate și verificate pentru a se putea da un
răspuns cetățenilor în funcție de solicitările lor .
Nemaifiind alte probleme , ordinea de zi fiind epuizată se mulțumește pentru participare și se declară închise lucrările
ședintei extraordinare a Consiliului Local Satchinez de astazi 17.03.2016.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BERBECE IULICĂ

SECRETAR COMUNĂ,
CLIMESCU CIPRIAN-MARIAN
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