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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 24.02.2016 cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a
Consiliului Local al Comunei Satchinez,județul Timiș
Domnul consilier , CĂLIANU DUMITRU, în calitate de președinte al ședinței , arată că-i revine sarcina de
a deschide lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Satchinez și arată ca fiind prezenți: 13
consilieri din totalul de 13 și astfel Consiliul Local al Comunei Satchinez 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.
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 rectificare a bugetului
local pe anul 2016 .
Domnul consilier, CĂLIANU DUMITRU arată că această ședință de consiliu a fost convocată prin
Dispoziția nr.57/ 17.02.2016, convocarea făcându-se în scris pe bază de invitație și convocator , trimisă
fiecărui consilier în parte . În continuare se dă citire și se supune la vot proiectele ordinii de zi.
Domnul consilier Călianu Dumitru face precizarea că pe ordinea de zi s-a introdus un nou proiect de hotărâre privind
stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, conform Legii
nr. 248/2015, proiect de hotărâre care vine ca o necesitate pentru întreaga comunitate .
În unanimitate de voturi proiectele ordinii de zi au fost aprobate devenind astfel ordinea de zi a ședintei
ordinare a Consiliului Local de astăzi 24.02.2016 .
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 19.02.2016 .
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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
19.02.2016.Nefiind obiecții se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 13 voturi pentru, se adoptă
Hotărârea nr. 20/24.02.2016
Se trece la derularea următorului punct prevăzut la ordinea de zi și în acest sens se dă citire de către președintele de
ședință, proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016.
Domnul primar, Ion Dan-Florin dă cuvântul doamnei contabile, Berbece Georgeta din aparatul de specialitate
a primarului , Compartimentul Financiar –Contabil , care arată că prin adresa nr.3067/15.02.2016, a
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Caraş-Severin s-a repartizat suma de 4.820 lei

din sume

defalcate din T.V.A, pentru tichete cadou la copii din grădinițe și care au fost cuprinse la capitolul Învățămănt,
cap.65.02.50 - Alte cheltuieli în domeniul învățământului ,Titlul 57.
Discuții:
D-na contabil Berbece Georgeta : face precizarea că prin această rectificare se propune repartizarea
următoarelor sume, după cum urmează:
- cheltuirea sumei de 5.000 lei pentru Centrul de zi de la Carani pentru transportul copiilor de pa raza comunei,
- cheltuirea sumei de 45.000 lei pentru servicii de întreținere pentru servicii video și alarmare pentru comună,
- amenajarea unor parcuri de joacă pentru copii în sumă de 17.802 lei de la capitolul bugetar- cultură .
D-nul primar,Ion Dan-Florin = face precizarea că este vorba de 6 copii care frecventează acest centru și
care prin adresa comunicată în atenția Consiliului Local și Primăriei Satchinez doresc să le fie acoperită
cheltuiala cu transportul acestor copii de la domiciliul din comuna Satchinez la comuna Carani, tur-retur .
Face precizarea că în urma discuțiilor avute s-au solicitat 400 lei/lună .
D-nul consilier,Vișinescu Luceafăr = susține că acești copii nu sunt transportați zilnic însă e bine că se
ocupă cineva de acești copii cu handicap.
D-nul primar,Ion Dan-Florin = face precizarea că este vorba de aprobarea cheltuirii sumei de 48.600 lei/an
la care se adaugă T.V.A, pentru servicii de întreținere a sistemelor tehnice de alarmare și supraveghere video a
comunei Satchinez, deoarece din greșeală s-a menționat în proiectul de hotărâre suma 45.000 lei, aceasta fiind
de fapt suma fără T.V.A ,însă societatea respectivă este plătitoare de T.V.A.
D-nul consilier,Vișinescu Luceafăr = întreabă dacă camerele funcționează și ce anume se plătește la acest
moment dacă aceste camere nu merg ?
D-nul primar,Ion Dan-Florin = face precizarea că acest camere în acest moment funcționează , altfel acestea
nu ar fi plătite . Sunt 37 de camere pe străzi și trebuie întreținute din diferite motive : fie că sunt sparte ,fie că
cei de la Telecom nu au infrastructură pentru aceste camere.
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D-nacontabil,Berbece Georgeta : adaugă faptul că de fiecare dată când intervin la aceste camere lasă un
proces-verbal de intervenție la aceste camere care au defecțiuni .
D-nul primar,Ion Dan-Florin: face precizarea că în următoarea ședință îl va aduce pe inginerul de la firma
care repară aceste camere, care să explice de ce acest contract este de acestă valoare .
D-nul viceprimar, Mihalescu Liviu Simion : face precizarea că la ultima verificare a Telecom-ului erau 3
camere care nu mergeau :una dinspre Hodoni ,care a fost lovită , una la intrarea în comună de la gară și una la
ieșire spre Gelu din satul Bărăteaz , restul mergeau .
Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 este
supus la vot şi adoptat cu 13 voturi „pentru”, devenind astfel Hotărârea nr. 21/24.02.2016 .
Se trece la derularea următorului punct prevăzut la ordinea de zi și în acest sens se dă citire de către
președintele de ședință, proiectului de hotărâre privind privind aprobarea completării Programului Anual al
Achizițiilor Publice pe anul 2016.
D-nul primar,Ion Dan-Florin: face precizarea că se impune completarea cu poziția nr.17 în programul
anual de achizitii publice-2016, a Serviciiilor pentru întreținerea sistemelor de alarmare și supraveghere
video ,Comuna Satchinez, județul Timiș.
Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 este
supus la vot şi adoptat cu 13 voturi „pentru”, devenind astfel Hotărârea nr. 22/24.02.2016 .
Se trece la derularea următorului punct prevăzut la ordinea de zi și în acest sens se dă citire de către
președintele de ședință, proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării numărului de casă pentru unele
imobile din Comuna Satchinez,județul Timiș
D-nul primar,Ion Dan-Florin: face precizarea că sunt 2 cereri depuse de Ardeleanu și Floruț și în proiectul
de hotărâre au fost propuse unele străzi : Daliei,nr.137 și Eternității ,nr.171
D-nul consilier,Vișinescu Luceafăr = propune atribuirea numelui de stradă și să se continue cu numele de
flori , strada Irisului nr.1
D-nul primar,Ion Dan-Florin: = arată că proiectul de hotărâre se modifică și în urma propunerilor făcute
art.1 și art. 2 va fi după cum urmează:
Art.1.- Se acordă număr de casă 71 , strada Eternității , localitatea Bărăteaz , imobilului înscris în
C.F-402035, top: 402035, teren extravilan , în suprafaţă de 4.000 m.p , proprietatea lui Tuns Florian .
Art.2.- Se acordă număr de casă 1 ,strada Irisului, localitatea Satchinez, imobilului înscris în C.F400862 , top- 400862, teren intravilan , în suprafaţă de 5.600 m.p , proprietatea lui Ardelean Ioan
Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 13 voturi „pentru”, devenind astfel
Hotărârea nr. 23/24.02.2016 .
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Se trece la derularea următorului punct prevăzut la ordinea de zi și în acest sens se dă citire de către
președintele de ședință, proiectului de hotărâre privind aprobarea unei taxe locale pentru folosirea Căminului
Cultural din Comuna Satchinez
D-nul primar,Ion Dan-Florin: face precizarea că până la acest moment avem multe cereri pentru celebrarea
majoratului și s-a stabilit 500 de lei inițial în proiectul de hotărâre sens în care se solicită propuneri.
D-nii consilieri,Vișinescu Luceafăr, Călianu Dumitru, Berbece Iulică = propun 300 lei deoarece li se pare
destul de mult 500 lei.
D-nul primar,Ion Dan-Florin: supune la vot ,exprimându-și acordul pentru suma de 300 lei
Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 13 voturi „pentru”, astfel încât
proiectul este aprobat cu condiția modificării taxei de majorat de la 500 lei la 300 lei , devenind astfel
Hotărârea nr. 24/24.02.2016 .
Se trece la derularea următorului punct prevăzut la ordinea de zi și în acest sens se dă citire de către
președintele de ședință, proiectului de hotărâre privind aprobarea cheltuirii sumei de 48.600 lei/an la care se
adaugă T.V.A, pentru servicii de întreținere a sistemelor tehnice de alarmare și supraveghere video a comunei
Satchinez.
D-nul primar,Ion Dan-Florin: face precizarea că acest proiect a fost discutat la proiectul de rectificare a
bugetului local ,unde au avut loc și discuțiile necesare .
D-nul consilier Călianu Dumitru: supune la vot ,rezultând un număr de 7 voturi pentru, 4 împotrivă și 2
abțineri.
Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 7 voturi „pentru”, devenind astfel
Hotărârea nr. 25/24.02.2016 .
Următorul punct pe ordinea de zi îl reprezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuirii sumei de 17.802
lei , în vederea amenajării unui parc de joacă pentru copii, pentru fiecare localitate aparținătoare comunei Satchinez.
D-nul primar,Ion Dan-Florin= dă citire expunerii de motive și proiectului de hotărîre

și le prezintă

Consiliului Local și face precizarea că acest proiect a fost discutat la proiectul de rectificare a bugetului local
,unde au avut loc și discuțiile necesare .
Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 13 voturi „pentru”, devenind astfel
Hotărârea nr. 26/24.02.2016 .
Un alt punct pe ordinea de zi îl reprezintă alocarea sumei de 5.000 de lei , Centrului de Zi pentru Copii cu
Dizabilității –Casa Sfânta Maria din Carani , din cadrul Federației Caritas a Diecezei Timișoara, pentru
transportul persoanelor cu dizabilități de pe raza comunei Satchinez
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D-nul primar, Ion Dan-Florin= dă citire expunerii de motive și proiectului de hotărîre și le prezintă
Consiliului Local și face precizarea că acest proiect a fost discutat la proiectul de rectificare a bugetului local
,unde au avut loc și discuțiile necesare .
Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 13 voturi „pentru”, devenind
Hotărârea nr. 27/24.02.2016 .
Se trece la ultimul proiect al ordinii de zi și anume la proiectul de hotărâre privind stimularea participării în
învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, conform Legii nr. 248/2015
D-nul primar, Ion Dan-Florin= dă citire expunerii de motive și supune la vot aprobarea proiectului de
hotărâre în forma prezentată .
Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 13 voturi „pentru”, devenind astfel
Hotărârea nr. 28/24.02.2016 .
La diverse domnul primar, Ion Dan Florin aduce în discuție o cerere adusă de doamna consilier Mihalineț Leonida
Cristina și depusă de domunl Tuns Gabriel Vasile cu domiciliul în Bărăteaz prin care reclamă pe domnul Păulescu Ionel
din Bărăteaz, care din cele reclamate rezultă că acesta din urmă și-a facut o ferma de vaci foarte aproape de imobilul său
aruncând gunoiul chiar lângă casă, fapt care- l deranjează și pentru care solicită luarea unor măsuri de către Consiliul
Local . Se hotărăște verificarea acestui lucru, prin trimiterea la fața locului a unei persoane din Primărie care să constate ce
se întâmplă și să se poată lua măsurile legale și ulterior să fie invitate aceste două persoane în ședința de consiliu local .
Tot la diverse, doamna consilier Mihalineț Leonida- Cristina, aduce în discuție, pompa de jos din vale de la Bărăteaz,
deoarece nu sunt alte cișmele și pe acestă cale dorește amenajare ,reabilitarea și modernizarea acesteia fiind într-o
continuă stare de degradare . O altă problemă adusă în discuție de doamna consilier, este ridicată de doamna Mal din
Bărăteaz care din discuția avută cu doamna consilier Mihalineț a ridicat problema unei străzi din localitatea Bărăteaz, de
pe care nu se poate ieși, de la strada Unirii pe strada Libertății , la familia Grosu apoi Niculescu ,deoarece a fost un drum
de acces care în prezent nu mai este și în caz de intervenția unei salvări sau a unui incendiu, din păcate nu se poate intra
pe această stradă. Se hotărăște ca doamna Mal să vină la sediul Primăriei Satchinez pentru a depune o cerere în acest sens
și ulterior cineva din Primărie să se deplaseze la fața locului pentru a se vedea ce se poate face în vederea reglementării
acestei situații.
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 24.02.2016 .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CĂLIANU DUMITRU

SECRETAR COMUNĂ,
CLIMESCU CIPRIAN-MARIAN
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