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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 18.04.2016 cu ocazia desfășurării ședinței ordinare 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 de urgență a Consiliului Local Satchinez și arată ca fiind prezenți 9 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 și în calitate de invitată a Consiliului Local , doamna Berbece
Georgeta , inspector contabil în cadrul aparatului de specialitate a primarului pentru a prezenta proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 .
Domnul

consilier, Berbece Iulică

arată că această ședință de consiliu a fost convocată prin

Dispoziția Primarului Comunei Satchinez nr.103/08.04.2016, 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 6 ( șase) proiecte de hotărâre , după cum urmează:
1 - Proiect de Hotărâre-privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită
cheltuieli de deplasare pe luna aprilie 2016;
2- Proiect de Hotărâre - privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Satchinez, județul Timiș , în anul 2016;
3- Proiect de Hotărâre - privind încetarea de drept a mandatului de consilier local, a domnului PEPA
VOIN din cadrul Consiliului Local al Comunei Satchinez, județul Timiș;
4- Proiect de Hotărâre -prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Timiș nr.308 /18.04.2015
privind încetarea mandatului de consilier local al comunei Satchinez al domnului Mihalescu Liviu-Simion;
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5- Proiect de Hotărâre privind delegarea unui consilier local care va indeplini atat atributiile
primarului, cat si pe cele ale viceprimarului;
6- Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării comunei Satchinez în cadrul parteneriatului - GAL
TRIPLEX CONFINIUM (ASOCIAŢIA GAL TRIPLEX CONFINIUM) în vederea depunerii pentru selecţie
şi în vederea implementării STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI PENTRU
PERIOADA 2014-2020;
Președintele de ședință supune la vot proiectele ordinii de zi și în unanimitate sunt aprobate devenind ordinea
de zi a ședintei consiliului local de astăzi 18.04.2016 .
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 28.03.2016 . 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
28.03.2016 . Nefiind obiecții se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 9 voturi pentru, se adoptă
Hotărârea nr. 47/ 18.04.2016.
Se trece la derularea următorului punct prevăzut la ordinea de zi și în acest sens se dă citire proiectului de hotărâre
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016.
Doamna contabilă, Berbece Georgeta : prezintă proiectul de hotărâre arătând necesitatea aprobării sumelor
necesare alegerilor locale din anul 2016 și cheltuirea sumei de 78.384 lei TVA–inclus pentru servicii de
topografie.
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 5 voturi pentru și 4 abțineri, se adoptă
Hotărârea nr.48 /18.04.2016
Următorul punct al ordinii de zi, îl reprezintă aprobarea completării Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul
2016
Domnul secretar,Climescu Ciprian-Marian :dă citire proiectului de hotărâre și arată că urmează a se
aproba completarea Programului Anual al Achiziţiilor publice pentru anul 2016, cu un număr de 18 poziții
, înregistrat cu nr.1774/07.04.2016 , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 5 voturi pentru, 1 împotrivă și 3 abțineri se
adoptă Hotărârea nr.49/18.04.2016 .
Un alt punct pe ordinea de zi îl reprezintă aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General și
a Regulamentului local de Urbanism a Comunei Satchinez ,județul Timiș.
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Domnul secretar, Climescu Ciprian-Marian : dă citire proiectului de hotărâre și face precizarea că această
hotărâre a primit avizul Consiliului Județean Timiș de prelungire a PUG-ului după ce inițial fusese aprobată și
ulterior revocată de Consiliul Local , ca urmare a lipsei acestui aviz al Arhitectului Șef a Județului Timiș.
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 9 voturi pentru,

se adoptă

Hotărârea nr.50/18.04.2016 .
Următorul punct pe ordinea de zi îl reprezintă acordarea unui mandat special, reprezentantului comunei Satchinez în
Adunarea Generală a ADID-Timiș.
Domnul secretar,Climescu Ciprian –Marian : dă citire proiectului de hotărâre și face precizarea că
acesta era necesar ca urmare a faptului că domnul Ion Dan-Florin în urma demisiei sale nu mai este
împuternicitul Consiliului Local și nu mai poate semna actele Adunării Generale a ADID-Timiș.
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 9 voturi pentru,

se adoptă

Hotărârea nr.51/18.04.2016 .
Un alt punct pe ordinea de zi îl reprezintă aprobarea cheltuirii sumei de 78.384 lei TVA–inclus pentru
servicii de topografie.
Domnul secretar,Climescu Ciprian –Marian : dă citire proiectului de hotărâre și expunerii de motive
așa cum au fost prezentate .
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 5 voturi pentru, 1 împotrivă și 3 abțineri
se adoptă Hotărârea nr.52/18.04.2016
Alt punct pe ordinea de zi îl reprezintă aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care
solicită cheltuieli de deplasare pe luna aprilie 2016 .
Domnul secretar, Climescu Ciprian –Marian : dă citire proiectului de hotărâre și expunerii de motive a
primarului și face precizarea că prin adresa nr.426/ 15.04.2016 a Consiliului de Administraţie din cadrul
Şcolii Gimnaziale Satchinez se solicită cheltuieli de deplasare pe luna aprilie 2016 ;
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 9 voturi pentru,

se adoptă

Hotărârea nr.53/18.04.2016 .
Un alt punct pe ordinea de zi îl reprezintă modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Satchinez, județul Timiș , în anul 2016.
Domnul secretar,Climescu Ciprian –Marian : dă citire proiectului de hotărâre și expunerii de motive
așa cum au fost prezentate și face precizarea că pentru aprobarea acestei hotărâri s-a obținut avizul
A.N.F.P-București nr.16646 conexat cu nr.11541,5770,62807,61076 și 49473/2016 pentru funcțiile
publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Satchinez, județul Timiș .
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 9 voturi pentru,se adoptă
Hotărârea nr.54/18.04.2016 .
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Următorul punct al ordinii de zi îl reprezintă încetarea de drept a mandatului de consilier local, a domnului
PEPA VOIN , din cadrul Consiliului Local al Comunei Satchinez, județul Timiș
Domnul secretar,Climescu Ciprian –Marian : dă citire proiectului de hotărâre și expunerii de motive
așa cum au fost prezentate și face precizarea că domnul PEPA VOIN , consilier local în cadrul Consiliului
Local al Comunei Satchinez, și- a înaintat demisia care s-a înregistrat sub nr. 291/12.04.2016;
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 9 voturi pentru, se ia act de demisia
domnului Pepa Voin prin Hotărârea nr.55/18.04.2016 .
Un alt punct al ordinii de zi îl reprezintă proiectul de hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului
Județului Timiș nr.308 /18.04.2015 privind încetarea mandatului de consilier local al comunei Satchinez al
domnului Mihalescu Liviu-Simion.
Domnul secretar,Climescu Ciprian –Marian : dă citire proiectului de hotărâre și expunerii de motive
așa cum au fost prezentate și face precizarea conform prevederilor art.9 alin.2 lit.h^1, art.9 alin.2^1 și
art.12 alin.3 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, modificată si completată că se ia act de
Consiliul Local al comunei Satchinez, de Ordinul Prefectului Județului Timiș nr.308 /18.04.2015 privind
încetarea mandatului de consilier local al comunei Satchinez al domnului Mihalescu Liviu-Simion.
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 9 voturi pentru, se ia act de demisia
domnului Mihalescu Liviu-Simion prin Hotărârea nr.56/18.04.2016 .
Penultimul punct al ordini de zi îl reprezintă delegarea unui consilier local care va indeplini atat atributiile
primarului, cat si pe cele ale viceprimarului.
Domnul secretar,Climescu Ciprian –Marian : face cunoscute prevederile art.57 și a art.72 alin.3 din
Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală și întocmește buletinele de vot pentru
a se vota în secret desemnarea unui consilier delegat cu atribuțiile primarului și ale viceprimarului .
Domnul consilier, Berbece Iulică: solicită să se facă propuneri din partea celor prezenți pentru
desemnarea unui consilier care să fie delegat cu atribuțiile de primar și de viceprimar.
Domnul consilier, Călianu Dumitru: face propunerea de a fi trecut pe buletinul de vot domnul Vișinescu
Luceafăr, invocând în acest sens experiența acestuia ca primar în mandatele de primar pe care anterior le-a
avut. Nemaifiind alte propuneri se trece la exercitarea votului secret de către cei prezenți .
Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Comunei Satchinez în ședința de constituire din data de
26.06.2012 , a procedat la numărarea voturilor exprimate privind delegarea unui consilier local care va
îndeplini atât atribuțiile primarului, cât și pe cele ale viceprimarului comunei Satchinez, județul Timiș .
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Prin procesul-verbal întocmit de comisie , s-au constatat următoarele :
-

Numărul consilierilor prezenți care și-au exprimat votul : ____9____

-

Numărul voturilor valabil exprimate: _____8_______

-

Numărul voturilor nule sau abțineri : ____1_____

Comisia de validare constată că domnul consilier Vișinescu Luceafăr a obținut numărul necesar de voturi ,
sens în care este adoptată Hotărârea nr.57/18.04.2016 .
Ultimul punct pe ordinea de zi îl reprezintă aprobarea participării comunei Satchinez în cadrul
parteneriatului - GAL TRIPLEX CONFINIUM (ASOCIAŢIA GAL TRIPLEX CONFINIUM) în vederea
depunerii pentru selecţie şi în vederea implementării STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A
TERITORIULUI PENTRU PERIOADA 2014-2020 .
Domnul secretar, Climescu Ciprian –Marian : dă citire proiectului de hotărâre și expunerii de motive
așa cum au fost prezentate și face precizarea că acest proiect de hotărâre este necesar a fi adoptat ca urmare
a schimbării reprezentantului legal, inițial desemnat în persoana domnului Mihalescu Liviu-Simion .
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 9 voturi pentru, se adoptă Hotărârea
nr.58/18.04.2016 .
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 18.04.2016.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BERBECE IULICĂ

SECRETAR COMUNĂ,
CLIMESCU CIPRIAN-MARIA
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