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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 18.05.2016 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 ordinare a Consiliului Local Satchinez și arată ca fiind prezenți 9 consilieri din totalul
de 10 consilieri în funcție și astfel Consiliul Local este legal constituit și poate adopta hotărâri. Lipsește de la
ședință domnul consilier Călianu Dumitru .
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 aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul I – 2016.
Domnul consilier, Berbece Iulică arată că această ședință de consiliu a fost convocată prin
Dispoziția Primarului Comunei Satchinez nr.122/11.05.2016, 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 5 ( cinci ) proiecte de hotărâre , după cum urmează:
1 - Proiect de Hotărâre- cu privire la acordarea sumei de 3.000 lei, domnului BUCIUTA GHEORGHE, ca
ajutor de urgenţă;
2- Proiect de Hotărâre -privind modificarea și completarea H.C.L nr.61/09.12.2015 referitoare la
însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezlipire , având ca obiect parcela înscrisă în C.F 400247 a Comunei Satchinez,localitatea Hodoni ,județul Timiș ;
3- Proiect de Hotărâre - privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care
solicită cheltuieli de deplasare pe luna mai- 2016
;
4- Proiect de Hotărâre - privind însușirea măsurilor aprobate prin H.C.L nr.48/2016, H.C.L nr.49/2016 și
H.C.L nr.52/2016 ;
5- Proiect de Hotărâre privind aprobarea cererii S.C TD.COM S.R.L de radiere a creanțelor în perioada
17.03.2015-11.11.2015 ;
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 18.05.2016 .
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 18.04.2016 . 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
18.04.2016 . Nefiind obiecții se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 9 voturi pentru, se adoptă
Hotărârea nr.59/ 18.05.2016.
1

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 bugetară pe trimestrul I - 2016 .
Doamna contabilă, Berbece Georgeta : prezintă proiectul de hotărâre arătând că legiuitorul a stabilit că în
lunile: aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al
patrulea, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre
analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor, cu scopul de a redimensiona cheltuielile
în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului
bugetul să nu înregistreze plăţi restante şi ca diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor
anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor
restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero, conform art. 49 alin. (12)-(13) din Legea nr. 273/2006, cu
modificările ulterioare.Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 9 voturi pentru se adoptă
Hotărârea nr.60 /18.05.2016 .
Următorul punct al ordinii de zi, îl reprezintă aprobarea aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei
Satchinez, județul Timiș, pentru perioada 2014-2020.
Domnul secretar,Climescu Ciprian-Marian :dă citire proiectului de hotărâre și arată că Strategia de
dezvoltare locală a comunei Satchinez pentru perioada 2014 - 2020 urmăreşte dezvoltarea durabilă prin
valorificarea potenţialului local pentru a fi în concordanţă cu obiectivul general al Planului National de
Dezvoltare 2014-2020.Strategia de dezvoltare locală a comunei Satchinez, va fi instrumentul de lucru al
administraţiei publice locale, agreat de întreaga comunitate locală, care va orienta gândirea, decizia si acţiunea
către obiective superioare sau către premisele unor astfel de obiective.
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 9 voturi pentru, se adoptă Hotărârea
nr.61/18.05.2016 .
Un alt punct pe ordinea de zi îl reprezintă actualizarea valorii de inventar pentru pozițiile nr.40 și nr.41 din
H.C.L nr.105/11.12.2013 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al Comunei Satchinez.
Domnul secretar, Climescu Ciprian-Marian : dă citire proiectului de hotărâre și face precizarea că această
hotărâre se află pe ordinea de zi ca urmare a proiectului ”Modernizare drumuri agricole în comuna
Satchinez,județul Timiș” care se află la finalul implementării și pentru care se impune actualizarea valorii
de inventar pentru pozițiile nr.40 și nr.41 din H.C.L nr.105/11.12.2013 privind modificarea și completarea
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Satchinez, după cum urmează:
Nr.
crt

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

1

2

3

40

1.3.7.1

Drum de exploatare
agricolă -1235

Elemente de identificare
Caracteristici

Anul
dobândirii
sau dării
în folosință

Valoarea
de
inventar
–lei-

Situația
juridică
actuală

4

5

6

7

1950

70.245,35

-Adresa:extravilanul
comunei Satchinez
- suprafaţa: 1.100 mp
-C.F: 403709
-Nr.cad, nr.top:403709

2

Comuna
Satchinez
Domeniul
public
H.C.L
nr.105/2013

41

1.3.7.1

Drum de exploatare
agricolă- 1236

Adresa:extravilanul
comunei Satchinez
- suprafaţa: 7.575 mp
-C.F: 403714
-Nr.cad, nr.top:403714

1950

524.267,45

Comuna
Satchinez
Domeniul
public
H.C.L
nr.105/2013

Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 10 voturi pentru, se adoptă
Hotărârea nr.62/18.05.2016 .
Următorul punct pe ordinea de zi îl reprezintă revocarea H.C.L nr.66/23.12.2015 referitoare la stabilirea unor
restricţii pentru autovehiculele şi vehiculele care circulă pe drumurile publice din localitatea Satchinez,
aflate în administrarea comunei.
Domnul secretar,Climescu Ciprian –Marian : dă citire proiectului de hotărâre și face precizarea că
aceasta era necesară ca urmare a faptului că hotărârea nr.66/23.12.2015 nu avea avizul Poliției Rutiere
Timiș, motiv pentru care Instituția Prefectului-Timiș s-a sesizat solicitând revocarea acesteia.
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 10 voturi pentru, se adoptă
Hotărârea nr.63/18.05.2016 .
Un alt punct pe ordinea de zi îl reprezintă aprobarea acordări sumei de 3.000 lei, domnului BUCIUTA
GHEORGHE, ca ajutor de urgenţă.
Domnul secretar,Climescu Ciprian –Marian : dă citire proiectului de hotărâre și expunerii de motive
așa cum au fost prezentate de domnul primar interimar Vișinescu Luceafăr .
Domnul primar interimar, Vișinescu Luceafăr : arată că la iniţierea acestui proiect de hotărâre s-a avut
în vedere necesitatea ajutorării domnului BUCIUTA GHEORGHE, prin care solicită despăgubiri în urma
prăbușirii unui plop de pe domeniul public, peste gospodăria acestuia. Ajutorul propus a fi acordat de
3.000 lei consideră că acoperă pagubele suferite și modul prin care comunitatea locală îşi arată sprijinul
faţă de familia domnului BUCIUTA GHEORGHE.
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 9 voturi pentru, se adoptă
Hotărârea nr.64/18.05.2016
Alt punct pe ordinea de zi îl reprezintă modificarea și completarea H.C.L nr.61/09.12.2015 referitoare la
însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezlipire , având ca obiect parcela înscrisă în C.F 400247 a Comunei Satchinez,localitatea Hodoni ,județul Timiș .
Domnul secretar, Climescu Ciprian –Marian : dă citire proiectului de hotărâre și expunerii de motive a
primarului și face precizarea că prin cererea nr.2521/18.05.2016 depusă de P.F.A – ing.Zaharia Gabriel, din
documentaţia cadastrală se modifică datele inițiale, mai precis din planul de încadrare în zonă , unde s-a
modificat situația viitoare a apartamentelor pe alte cote de teren pentru cele 3 apartamente , ca urmare a unor
neconcordanțe și a unor calcule efectuate greșit care au fost descoperite de O.C.P.I-Timiș .
De aceea este necesară îndreptarea acestor erori prin această hotărâre.
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 10 voturi pentru, se adoptă
Hotărârea nr.65/18.05.2016 .
Un alt punct pe ordinea de zi îl reprezintă aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care
solicită cheltuieli de deplasare pe luna mai- 2016
Domnul secretar,Climescu Ciprian –Marian : dă citire proiectului de hotărâre și expunerii de motive
așa cum au fost prezentate și face precizarea că Şcoala Gimnazială Satchinez a înaintat Consiliului Local
Satchinez, prin adresa nr.491 din 18.05.2016 , propunerile drepturilor băneşti ce urmează a fi decontate
cadrelor didactice care desfăşoară activitate în unităţile de învăţământ de pe raza comunei Satchinez,
aferente lunii mai 2016 . Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 9 voturi
pentru,se adoptă Hotărârea nr.66/18.05.2016 .
Următorul punct al ordinii de zi îl reprezintă privind însușirea măsurilor aprobate prin H.C.L nr.48/2016,
H.C.L nr.49/2016 și H.C.L nr.52/2016
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Domnul secretar,Climescu Ciprian –Marian : dă citire proiectului de hotărâre și expunerii de motive
așa cum au fost prezentate și face precizarea că s-a ținut cont de adresa Instituției Prefectului –Județul
Timiș înregistrată cu nr.2529/18.05.2016 prin care ne-au fost sesizate unele aspecte de legalitate în ceea ce
privește emiterea unor hotărâri de consiliu local în speță : H.C.L nr.48/2016, H.C.L nr.49/2016 și H.C.L
nr.52/2016 , care nu au întrunit numărul de voturi și care conform art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001
prin care hotărârile privind bugetul local se adoptă cu votul majorității consilierilor în funcție se impunea
punerea pe ordinea de zi a însușirii de către Consiliu Local a acestor hotărâri, altfel neputându-se constata
legalitatea lor .
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 9 voturi pentru, se adoptă
Hotărârea nr.67/18.05.2016 .
Ultimul punct pe ordinea de zi îl reprezintă aprobarea cererii S.C TD.COM S.R.L de radiere a creanțelor în
perioada 17.03.2015-11.11.2015
Domnul secretar, Climescu Ciprian –Marian : dă citire proiectului de hotărâre și expunerii de motive
așa cum au fost prezentate .
Domnul primar interimar,Vișinescu Luceafăr : arată că societatea S.C TD COM S.R.L în anul 2015
odată cu depunerea procesului-verbal de recepție și a fotografiilor de la acea dată era doar o structură de
rezistență și nu o clădire cu pereți și acoperiș unde se pot adăposti diferite materiale sau obiecte, motiv
pentru care nu trebuia luată în debit la acel moment și declarată la impozit , cu atât mai mult că în acestă
perioadă conform bilanțului și balanței depuse în susținerea cererii , societatea nu –și începuse activitatea
ci doar susținea financiar implementarea unui proiect, motiv pentru care se impune corectarea acestei erori
și radierea creanțelor pentru perioada 17.03.2015-11.11.2015.
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 9 voturi pentru, se adoptă
Hotărârea nr.68/18.05.2016 .
La diverse, secretarul comunei dă citire adresei nr.338/18.05.2016 adresată Consiliului Local Satchinez de
către numiții Domuța Alin și Domuța Corina prin care solicită scutirea de la plata concesiunii pe perioada :
decembrie,ianuarie,februarie 2015-2016. Consiliul nu aprobă cererea numiților Domuța Alin și Domuța
Corina deoarece la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, a terenului menționat încetează
contractul de concesiune nr.133/15.01.2008 încheiat între concedentul Consiliul Local Satchinez și
concesionarul Domuța Corina ceea ce implică plata concesiunii până la data vânzării .
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 18.05.2016.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BERBECE IULICĂ

SECRETAR COMUNĂ,
CLIMESCU CIPRIAN-MARIAN

4

5

