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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 25.08.2016 cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a
Consiliului Local al Comunei Satchinez

La ședința ordinară din data de 25.08.2016, a Consiliului Local al comunei Satchinez ,participă:
- domnul Cheaua Florin-Olimpiu – primarul comunei Satchinez,
- 13 consilieri locali prezenți din totalul de 15 consilieri în funcție . Domnul consilier Pepa Voin și
doamna consilier Bronț Aliana-Antonela lipsesc de la această ședință.
- în calitate de invitată, doamna Berbece Georgeta- contabila primăriei comunei Satchinez
- în calitate de invitat, domnul Dobra Marian, topograful Comisiei Locale de Fond Funciar
Satchinez.
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 , 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 13 consilieri
din totalul de 15 și astfel Consiliul Local este legal constituit și poate adopta hotărâri.
Domnul consilier, Berbece Iulică arată că această ședință de consiliu a fost convocată prin Dispoziția
Primarului Comunei Satchinez nr.169/ 12.08.2016, 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, după cum urmează:
1. - Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local
Satchinez, care a avut loc la data de 29.07.2016;
2. - Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 ;
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3. - Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 40.000 lei, pentru
renovarea acoperișului Bisericii Ortodoxe Sârbe din localitatea Satchinez;
4. - Proiect de hotărâre privind acordarea titlului ”Cetăţean de Onoare al Comunei
Satchinez”domnului BELCIU MIRCEA-ADRIAN
5. - Proiect de hotărâre privind aprobarea completării art.1,pct.4, lit.a din H.C.L nr.69/23.12.2015;
6. - Proiect de hotărâre privind aprobarea intabulării unor parcele de teren de pe raza comunei
Satchinez
7. Diverse
Președintele de ședință supune la vot proiectele de hotărâre ale ordinii de zi și în unanimitate de voturi
sunt aprobate, devenind astfel ordinea de zi a ședintei consiliului local din data de 25.08.2016 .
Domnul Berbece Iulică,președinte al ședinței din 25.08.2016 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 29.07.2016.
D-nul consilier: Berbece Iulică : arată că ar trebui să se discute toate punctele care s-au aprobat sau nu
,pentru a se vedea ce s-a rezolvat din ședința trecută.
D-nul secretar Climescu Ciprian-Marian: precizează că procesul verbal este o stenogramă a celor
discutate de fiecare consilier în parte, rezolvarea altor probleme trebuie discutate la diverse ca o
informare făcută de primar la solicitările anterioare .
D-nul primar: Cheaua Florin-Olimpiu :cere să fie mai explicit domnul consilier Berbece Iulică
pentru a se înțelege clar intenția acestuia.
D-nul consilier: Berbece Iulică :arată că vrea să știe ce s-a rezolvat cu doamna Andrei și precizează că sunt
și alte subiecte care nu au fost menționate în procesul-verbal anterior.
D-nul secretar: Climescu Ciprian-Marian: face precizarea că datorită faptului că în timpul ședinței
se vorbește peste o altă persoană nu poate fi inteligibilă toată înregistrarea și ca atare unele
fraze nu pot fi transcrise așa cum se aud.
D-nul consilier: Berbece Iulică : arată că în acest context , propune ca aceste ședințe să fie înregistrate
video sau să se noteze în timpul ședinței chiar dacă acest lucru presupune prelungirea ședinței cu multe
ore.
D-nul primar: Cheaua Florin-Olimpiu: face precizarea că aceste discuții pentru a fi clare ar trebui
să fie trecute aceste puncte de vedere pe hârtie de fiecare consilier, iar discuțiile să aibă loc pe
rând cu fiecare în parte .
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D-nul consilier: Berbece Iulică :arată că nu e vorba doar de aceste lucruri și dă exemplu faptul că dacă nu
ar supune la vot aprobarea procesului verbal anterior și l-ar lăsa la finalul ședinței de consiliu
D-nul secretar: Climescu Ciprian-Marian: face precizarea că prin Legea nr.215/2001, republicată,
la începutul fiecărei ședinte, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței
anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în cadrul sedinței, să conteste conținutul procesuluiverbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate în sedința anterioară. Totodată arată
că și dacă nu era întocmit un proiect de hotărâre în acest sens, acest proces-verbal trebuia
aprobat oricum de Consiliu Local prin lege.
D-nul consilier, Ghiață Adrian-Vasile: intervine și arată că ar trebui făcută o listă cu punctele de
comun acord a fi dezbătute

până la următoarea ședință și face precizarea că în ședința

anterioară a adus în discuție oglinzile retrovizoare și arată că nu s-a precizat exact în procesulverbal care au fost locurile în care trebuia să se amplaseze aceste oglinzi , ci doar la modul
general.
D-na consilier,Călianu Liliana:intervine și face propunerea ca domnul primar la următoarea
ședință să facă un raport în care să precizeze, câte s-au îndeplinit din cele discutate în ședința de
Consiliu Local anterioară și astfel să nu se mai stea 4 ore în ședință pentru discuții interminabile,
pentru că dacă conducerea actuală vrea să ia unele hotărâri , are majoritatea în consiliu și le
poate lua oricând fără să se stea atâta timp la ședințele de consiliu .
D-nul consilier: Berbece Iulică : arată că nu se rezolvă nimic din aceste discuții ale Consiliului Local și
tocmai de aceea se dorește explicații pe marginea problemelor ridicate în ședința anterioară.
D-nul consilier, Ghiață Adrian-Vasile: propune să fie făcută o anexă la procesul-verbal cu aceste
puncte de ținut sub urmărire de consiliu local
D-nul consilier: Berbece Iulică : propune ca înainte de aprobarea procesului-verbal anterior , domnul
primar să facă precizări cu ce anume s-a făcut și cu ce nu s-a făcut până la data următoarei ședințe și
atunci să se știe de consilieri locali, de ce s-au făcut sau nu acele probleme puse în discuție .
D-nul secretar: Climescu Ciprian-Marian: arată că acest proces-verbal trebuie supus la vot pentru
aprobare conform legii.
D-nul primar: Cheaua Florin-Olimpiu:face precizarea că la începutul fiecărei ședințe de consiliu și
înainte de aprobarea procesului-verbal anterior va prezenta Consiliului Local o informare care să
cuprindă problemele rezolvate sau care nu s-au putut rezolva până la următoarea ședință .
Nemaifiind și alte obiecții exprimate președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
și cu 13 voturi pentru, se adoptă Hotărârea nr.15/ 25.08.2016.
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Mai departe se trece la punctul doi de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi iar președintele de ședință dă
citire proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016.
D-nul consilier: Berbece Iulică : arată că va da cuvântul doamnei contabile pentru prezentarea proiectului și
apoi propune a da cuvântul președintelui de comisie pentru a expune ce s-a discutat în comisie .
D-nul consilier,Ghiață Adrian-Vasile: intervine și arată că va trebui reglementat mai clar întâlnirile
în comisie, arată că dezbaterile proiectului de hotărâre s-au suprapus cu comisia de agricultură și
unele persoane au ajuns mai târziu la ședință .
Se dă cuvântul doamnei contabil, Berbece Georgeta pentru a prezenta proiectul de hotărâre,
după cum urmează:
D-na contabil,Berbece Georgeta: arată că în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul
2016 nr.339/2015, în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art.1,
art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1, precum şi OUG 47/01.09.2012 privind
modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art.
45,alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, compartimentul financiar contabil propune
rectificarea de buget prin modificari de sume in cadrul trimestrului III respectiv, virari de credite
de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare si de la un program de investitii la altul,
conform anexei nr.1 „Bugetul Local”. În conformitate cu cele mentionate mai sus, autorităţile
deliberative pot aproba rectificarea bugetelor locale. Ca urmare a anularii licitatiei si pana la
reluarea si desemnarea unei firme castigatoare

pentru

lucrarea de investitie „ Modernizare

drum DC37 Sanadrei – Hodoni” cu finantare din fonduri guvernamentale, propun, diminuarea
cheltuielilor repartizate prin buget la capitolul 8402-Transporturi, subcapitolul 84.02.03.01drumuri, alin.56.01.01, titlul VIII – finantari proiecte din fonduri guvernamatale PNDL cu suma
de 2.199.000 lei
Suma de 2.199.000 lei se va suplimenta pe urmatoarele capitol conform clasificatiei
bugetare.
Suplimentarea sumei prevazute

la capitolul 51.01.03- Autoritati publice cu valoarea de

392.000 lei astfel:
-

Suma de 8.000 lei la alin.20.01.03, titlul II- bunuri si servicii

-

Suma de 20.000 lei alin.20.01.08, titlul II- bunuri si servicii
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-

Suma de 100.000 lei la alin.20.01.09, titlul II bunuri si servicii – asigurare servicii

metenanata IT, camere video, printare si proiectare site.
-

Suma 68.000 lei la alin.20.01.30, titlul II - bunuri si servicii

-

Suma de 100.000 lei alin. 2002, titlul II – bunuri si servicii,

-

Suma de 20.000 lei, alin.20.05.30, titlul II bunuri si servicii, obiecte de inventar.

-

Suma de 76.000 lei, alin.20.30.30, titlul II bunuri si servicii
Suplimentarea

sumei

prevazute

la

capitolul

6502-

Invatamant,

subcapitolu

65.02.03.01- invatamant prescolar, alin.20.05.30, titlul II – bunuri si serviciii respectiv alte
obiecte de inventar cu valoareade 20.000 lei.
Suplimentarea sumei prevazute la capitolul 6702- Cultura, cu valoarea 590.000 lei astfel:
-

Suma de 150.000 lei la subcapitolul 67020501- Sport, alin.710130, titlul XIII – cheltuieli

de capital, suma ce reprezinta amenajarea unui teren de fotbal sintetic.
-

Suma de 400.000 lei la subcapitolul 67020503 – intretinere gradini publice, zone

verzi,baze sportive si de agrement, alin.710130, titlul XIII – cheltuieli de capital, suma ce
reprezinta investitii privind „amenajarea unui parc de agrement” si amenajarea de locuri de
joaca”
-

Suma de 40.000 lei la subcapitolul 670250 alte servicii in domeniile culturii si recreeri,

alin.2002, titlul II – bunuri si servicii, suma ce reprezinta alocarea unui sprijin financiar pentru
biserica sarba.
Suplimentarea sumei prevazute la capitolul 6802 Asistenta sociala, cu valorea de
160.000 lei astfel:
-

Suma de 100.000 lei subcapitolul 68020502 – asistenta sociala in caz de

invaliditate,alin.10.01 cheltuieli de personal pentru asistenti persoane cu handicap
-

Suma de 60.000 lei la alin.570201, titlul IX asistenta sociala respectiv – indemnizatii

persoane cu handicap.
Suplimentarea sumei prevazute la capitolul 7002- servicii dezvoltare publica si locuinte cu
valorea de 247.000 lei, astfel:
-

Suma de 35.000 lei la subcapitolul 700206- iluminat public,alin 20.01.30, titlul II bunuri

si servicii
-

Suma de 212.000 la subcapitolu 700250-alte servicii in domeniul locuintei, alin.200130,si

2002, titlul II bunuri si servcii.
5

Suplimentarea sumei prevazute la capitolul 7402 – Protectia mediului, cu valoarea de
140.000 lei astfel:
-

Suma de 100.000 lei la subcapitolu 74020501- salubritate, alin.200130si 200530,titlul II

bunuri si servicii .
Suma de 40.000 lei la subcapitolul 74020502 – colectare deseuri, alin.200130, titlul II bunuri si
servicii
- Suplimentarea sumei prevazute la capitolul 8402- Transporturi subcapitolul 84020303 – Strazi,
alin.710101,titlul XIII – cheltuieli de capital suma ce reprezinta investitia privind - amenajarea de
trotuare in satchinez cu valoarea de 300.000 lei.
În urma includerii acestor sume în bugetul de venituri şi cheltuieli, volumul total al bugetului se
cifrează la 20.700.060 lei atât la venituri cât şi la cheltuieli.
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: face precizări referitoare la licitația privind drumul Sânandrei
–Hodoni prin care aduce la cunoștință consiliului că pentru reluarea licitației trebuia prevăzută
realocarea sumei respective pe alte capitole ca suplimentare de la alte capitole . Face precizarea
că legea permite să iei de la alte capitole și să finanțeze alte capitole pentru a plăti alte servicii
sau lucrări . Mai departe dă citire fiecărei sume prevăzute , din referatul întocmit și se dă
exemple de alocări bugetare din bugetul local.
D-na consilier,Călianu Liliana: intervine și întreabă dacă referitor la medicina muncii, mai este
valabil contractul și pentru consilierii locali care aveau acel card lunar .
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: arată că s-a făcut o notificare la clinica Med Life Timișoara ,
deoarece contractul este expirat și trebuie renegociat , deoarece în acest moment el decurge ca
și până acum .
D-na contabil,Berbece Georgeta: face precizarea că parte din banii prinși la rectificare poate să
rămână necheltuiți și nu neapărat înseamnă că ei trebuie consumați. Mai departe arată că acești
bani sunt previzionați a fi cheltuiți conform referatului expus .
D-nul consilier: Berbece Iulică : întreabă referitor la avocata care reprezintă instituția dacă se vor pierde
procesele ca și până acum, deoarece se dau foarte mulți bani acesteia și consideră că mai mult se pierd
procesele decât se câștigă.
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: arată că în urma discuțiilor avute cu doamna avocat aceasta
va prezenta un raport cu toate procesele la sfârșitul anului și din discuțiile avute aceasta a arătat
că procesele pierdute nu s-ar fi pierdut din cauza ei .
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Totodată arată că doamna avocat putea fi schimbată până acum însă face precizarea că aceasta
a motivat că în acest moment sunt procese pe rol care trebuiesc duse la capăt .
D-nul consilier: Berbece Iulică : solicită ca doamna avocat să fie invitată în Consiliu Local pentru a lămurii
consilierii locali cu privire la activitatea sa. Totodată referitor la explicația primarului comunei la sumele
prinse în rectificarea bugetară pentru iluminatul public acesta întreabă cât ar costa să se pună becuri
economice în toată comuna .
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: face precizarea că în acest moment sunt fonduri europene
pentru acest iluminat public și care prevede ca clădirile care beneficiază de acest proiect să aibă
eficiență energetică. Totodată pentru a intra în acest proiect trebuie să existe o firmă care să
facă un audit în construcții, iar din proiect instituțiile vor plăti auditul și atunci prin
implementarea acestui proiect s-ar putea monta și aceste leduri pentru iluminatul public .
Arată că în ședința viitoare va invita pe domnul cu care a discutat, care să prezinte proiectul
privind Creșterea Eficienței Energetice.
D-nul consilier: Berbece Iulică : întreabă de banii prinși pentru intabularea pășunilor și face precizarea că
aceste intabulări s-ar face cu bani de la guvern
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: arată conform referatului întocmit de compartimentul
contabilitate, că în suma de 212.000 lei sunt băgați și acești bani privind intabularea pășunilor,
biroul de evidența populației , servicii de proiectare și eficiență energetică
D-nul topograf, Dobra Marian: în calitate de invitat al Consiliului Local, ținând cont că se dezbat
sumele previzionate referitoare la intabularea pășunii, intervine prin a explica ce înseamnă
Programul Național de Cadastru de la 01.08.2016 și cum funcționează acesta și precizează că
mai mult de 2.000 de imobile pe an din totalul de 7.000 câte se preconizează că ar fi pe raza
comunei , nu se pot cadastra prin acest program. Referitor la pășunile comunale acesta arată că
sunt probleme la APIA, cu stuful de pe raza comunei ,dar face precizarea că sectoarele
cadastrale se fac după reguli stricte iar dacă s-ar sta după acest program național de cadastru,
nu s-ar termina atât de repede intabularea pășunii ceea ce ar pune în dificultate închirierea pe
viitor a pășunii .
D-na consilier,Călianu Liliana: arată ca banii vin de la A.N.C.P.I și suma preconizată ar fi de 60
lei/imobil

și ar trebui ca fiecare comună să aplice pentru a beneficia de acest program și

totodată întreabă de terenul extravilan arabil al comunei ce se v-a întâmpla cu el .
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D-nul topograf, Dobra Marian: face precizarea că mai este în acest moment un contract în
derulare cu firma S.C STOCAD S.R.L , pentru corectarea titlurilor de proprietate unde se lucrează
pentru punerea în ordine a terenului extravilan .
D-nul consilier, Mihalescu Liviu-Simion : întreabă dacă se știe câte imobile sunt intabulate până
la această dată pe comuna Satchinez
D-nul topograf, Dobra Marian: răspunde că raportul este undeva la 40% și face precizarea că
aceste imobile vor trebui repoziționate ca și cum s-ar face prima înscriere . Totodată,arată că vor
fi cazuri când în urma acestei repoziționări se vor înregistra diminuări de suprafețe de la toți
oamenii sau se vor înregistra majorări de suprafețe pentru alte imobile , pentru că s-a măsurat
cu compasul nu așa cum sunt mijloacele moderne în acest moment .Face precizarea că atunci
când se va înregistra plus de suprafață pe raza comunei , Comisia Locală de Fond Funciar va
decide ce se va face cu acea suprafață în plus . Informează consiliul local că tot cu acest proiect
național de cadastru, după ce se va termina cadastrul pe terenurile din extravilan ,primăria poate
să înceapă cadastrul pentru suprafețele de terenuri din intravilanul comunei , ceea ce înseamnă
că proprietarii de terenuri din acest moment, care folosesc terenurile și nu au acte pe aceste
terenuri , se pot face posesorii acestor suprafețe și se pot înscrie în cartea funciară cu tot ceea
ce au și folosesc în acest moment fără acte. Face precizarea că acest program este foarte
important deoarece până în prezent nici o primărie cu fondurile disponibile, nu poate susține un
proiect de cadastru general. Crede că este important ca primăria să știe în primăvară ce
suprafețe de pășune să închirieze ciobanilor iar această intabulare a pășunilor ar fi foarte
importantă.
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: arată că pentru a închiria suprafețele de pășune ulterior
intabulării este obligatoriu să existe și amenajamentul pastoral al comunei fără de care nu se mai
poate da pășune prin închiriere sau în concesiune .
D-nul topograf, Dobra Marian: precizează că în urma discuțiilor avute cu echipa care lucrează la
amenajamentul pastoral în acest moment, i s-a cerut geometria clară a acestei pășuni de pe
raza comunei și arată că dacă ar exista extrasul de carte funciară pe fiecare suprafață de pășune
, garantat nu s-ar mai face greșeli la exactitatea suprafeței de pășune care ulterior va fi
închiriată.
D-nul consilier: Berbece Iulică : întreabă consiliul dacă mai sunt întrebări pe marginea intabulării sau a
rectificării bugetului local
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D-nul consilier, Mihalescu Liviu-Simion : întreabă dacă e vorba și de alte terenuri care au fost
prinse pentru intabulare
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: arată că e vorba doar de intabularea pășunilor, care ar
ajuta ulterior la întocmirea cât mai clară a amenajamentului pastoral și la închirierea fără
probleme cu cei care închiriază sau cu APIA .
D-nul topograf, Dobra Marian: intervine și arată că prin Ordinul Prefectului județului Timiș , s-au
scos de la intabulare drumurile de exploatare , care vor fi intabulate pe programul de cadastru și
arată că interesează în special pășunile în jur de 460 ha de intabulat pe comună. Totodată face
precizarea că după ce se va termina cu aceste intabulări ,într-un teren în zonele cu stuf , va fi
necesară o documentație de dezmembrare care va delimita clar pășunea, iar fiecărui proprietar
de pășune i se va preda un aplasament care va fi bornat și care va trebui să fie întreținut pentru
a nu se întinde stuful și a micșora suprafața de pășune . Mai departe arată că speră până la
sfârșitul lunii septembrie să fie întocmite aceste extrase de carte funciară.
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare privind aprobarea rectificării bugetului
local pe anul 2016, de către președintele de ședință

și cu 13 voturi pentru, se adoptă

Hotărârea nr.16/25.08.2016
D-nul consilier, Berbece Iulică: în calitate de președinte al ședinței supune la vot în urma
dezbaterilor avute, punctul 6 de pe ordinea de zi și anume, proiectul de hotărâre referitor la
aprobarea intabulării unor parcele de teren de pe raza comunei Satchinez și mulțumește pentru
participare și prezentarea proiectului de hotărâre, domnului topograf Dobra Marian .
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare referitor la aprobarea intabulării unor
parcele de teren de pe raza comunei Satchinez ,de către președintele de ședință și cu 13 voturi
pentru, se adoptă Hotărârea nr.20/25.08.2016
Se trece la punctul trei al ordinii de zi și anume proiectul de hotărâre privind acordarea unui
sprijin financiar în sumă de 40.000 lei, pentru renovarea acoperișului Bisericii Ortodoxe Sârbe din
localitatea Satchinez.
D-nul consilier,Ghiață Adrian-Vasile: arată că ar fi normal ca consiliul local să aleagă firma care
să renoveze acest acoperiș
D-nul secretar, Climescu Ciprian-Marian : intervine și arată că pentru acest proiect de hotărâre
s-a cerut și s-a acordat în unanimitate de voturi în ședința anterioară avizul favorabil al consiliului
local de a se acorda acest sprijin financiar, motiv pentru care a și fost pus pe ordinea de zi a
ședinței și arată că acordarea acestui sprijin se face după o procedură care este stabilită prin
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H.G nr. 1470/2002 privind normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței
Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult
apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania.
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că biserica a venit cu o cerere care a fost citită și în
ședința precedentă și cu unele documente anexate , cu solicitări de oferte de la 3 firme și cu
devize de lucrări
D-nul consilier, Berbece Iulică: întreabă cine ar trebui să aleagă firma
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: răspunde că biserica este cea care trebuie să-și aleagă firma
deoarece lucrarea este demarată de aceasta și cu o parte din banii bisericii

și dacă legea

permite acest sprijin financiar , consideră că ar trebui acordat , deoarece altfel erau obligatorii
proceduri de achiziție pe care primăria trebuia să le facă pentru a alege firma care să facă aceste
renovări.
D-na consilier,Călianu Liliana: intervine și arată că știe că această firmă este aleasă de biserică
din luna mai ,iunie a acestui an .
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: dă citire în ședința de consiliu, devizului de lucrări cu
lucrările ce trebuie să le facă firma câștigătoare acoperișului bisericii ortodoxe sârbe.
D-nul consilier, Berbece Iulică: se adresează membrilor consiliului cu întrebarea dacă se aprobă
sau nu această sumă în final și arată că fiecare consilier are dreptul de a se abține sau de a vota
împotrivă
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:precizează membrilor consiliului local că dacă acest proiect
nu va fi votat, lucrarea va trebui efectuată de primărie ceea ce va îngreuna și mai mult perioda
de execuție a lucrării și probabil undeva la anul se va putea demara renovarea acestui acoperiș.
Totodată arată că nu se poate impune bisericii cu cine să încheie contractul de execuție a lucrării
, chiar dacă i se acordă un sprijin din partea consiliului local .
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare privind acordarea unui sprijin financiar
în sumă de 40.000 lei, pentru renovarea acoperișului Bisericii Ortodoxe Sârbe din localitatea
Satchinez,de către președintele de ședință

și cu 13 voturi pentru, se adoptă

Hotărârea

nr.17/25.08.2016
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și anume la proiectul de hotărâre privind acordarea titlului
”Cetăţean de Onoare al Comunei Satchinez” domnului BELCIU MIRCEA-ADRIAN.
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: dă citire expunerii de motive așa cum a fost întocmită și
propune acordarea titlului de ”Cetăţean de Onoare al Comunei Satchinez” domnului profesor,
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BELCIU MIRCEA-ADRIAN în semn de mare preţuire și recunoştinţă pentru întreaga carieră
didactică și educațională desfășurată în Comuna Satchinez și pentru implicarea în viața
comunității ca director al Școlii din localitatea Satchinez în perioada 1973-1984 și al Școlii din
localitatea Hodoni în perioada 1984-1990. Totodată, menționează că pentru meritele sale
deosebite domnul Belciu Mircea –Adrian a primit de la Președintele României ,prin Decretul
nr.525/01.12.2000, Ordinul Național Serviciul Credincios în gradul de cavaler de ziua Națională a
României . Arată că domnul Belciu a prezentat o serie de documente și articole apărute în ziar și
și-a manifestat dorința de a rămâne pentru posteritate în amintirea comunei în care a slujit .
D-nul consilier,Ghiață Adrian-Vasile: arată că este de acord și are propunerea ca festivitatea de
înmânare a titlului de cetățean de onoare, să aibă loc odată cu ruga comunei ca să nu fie o altă
cheltuială în plus .
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că este de acord cu această propunere și precizează că
nu s-ar fi putut în următoarea perioadă deoarece în perioada septembrie –octombrie are loc și
controlul curții de conturi.
D-nul consilier, Berbece Iulică: întreabă dacă este alocată vre-o sumă de bani pentru organizarea
acestui eveniment
D-na contabil,Berbece Georgeta:arată că se vor face calcule pentru a se vedea în ce sumă se
încadrează acest eveniment, urmând ca ulterior să se mai facă o rectificare de buget în acest
sens
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:referitor la eveniment în sine arată că domnul Belciu v-a
primi a plăcuță comemorativă având inscripționat titlul de cetățean de onoare a comunei
Satchinez și o masă cu invitați reprezentativi ai comunei, prieteni ai acestuia,etc.
D-nul secretar, Climescu Ciprian-Marian :propune ca pe viitor, dacă bugetul permite să se facă
un panou cu acești cetățeni de onoare ai comunei Satchinez care să fie afișat fie la Căminul
Cultural din comună fie la instituția primăriei, ca un semn de omagiu și recunoștință adus
acestora.
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare privind acordarea titlului ”Cetăţean de
Onoare al Comunei Satchinez” domnului BELCIU MIRCEA-ADRIAN,de către președintele de
ședință și cu 13 voturi pentru, se adoptă Hotărârea nr.18/25.08.2016
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi și anume proiectul de hotărâre privind aprobarea
completării art.1,pct.4, lit.a din H.C.L nr.69/23.12.2015;
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D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: dă citire expunerii de motive întocmite și precizează că prin
adresa Instituției Prefectului nr.14777;3635;6773/S3/17.05.2016, conform măsurii aprobate prin art.1,
pct.IV din H.C.L nr.69/23.12.2015, trebuia să apară menționat în preambulul acestei hotărâri , art.181
din Legea nr.69/2000, legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare
și totodată trebuia precizat capitolul bugetar la care erau prevăzute sumele aprobate pentru
echipele de fotbal ;
D-nul secretar,Climescu Ciprian-Marian: completează cele arătate de domnul primar făcând
precizarea că prin adresa Instituției Prefectului nr.14777;3635;6773/S3/17.05.2016 se impunea luarea
acestei măsuri și ulterior îndeplinirii acesteia dar și a altora menționate în adresă , vor trebui comunicate
serviciului contencios din cadrul prefecturii Timiș, ca măsuri îndeplinite .
D-nul consilier, Berbece Iulică: propune ca la următoarea ședință pe lângă aceste echipe de
fotbal să se facă ceva și pentru copii dotați din comună pentru a-i motiva să intre în sportul de
performanță și să fie stimulați sau să se aloce bani pentru fondul de premiere al școlii .
D-na consilier,Călianu Liliana: intervine și propune ca nu numai în domeniul sportiv să fie
acordate aceste premii ci și pentru concursurile organizate de școală sau acei copii care au
obținut premii la diferite olimpiade județene sau naționale .
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: arată că într-o ședință viitoare împreună cu doamna
directoare a școlii va stabili criteriile și sumele care să fie cuprinse pentru un astfel de fond de
premiere și va fi întocmită o propunere de hotărâre care să fie adusă în fața consiliului local .
D-nul consilier,Cermian Gheorghe : precizează că aceste premii nu ar trebui acordate la nivel de
comuna Satchinez, cum au mai fost acordate în trecut și arată că ar trebui acordate la nivel
județean sau naționa.l
D-nul consilier,Ghiață Adrian-Vasile: arată că este bine să fie făcută o procedură și o propunere
de proiect de hotărâre în acest sens .
D-nul consilier, Berbece Iulică: intervine și arată că așa cum trebuie avut grijă de lăcașurile de
cult ar trebui avut și de viitorul acestor copii.
D-nul consilier, Cosma Florin: întreabă dacă există o asociație sportivă la nivelul comunei sau o
echipă de fotbal și de cine ar trebui reprezentată , sau dacă este reprezentată cine o reprezintă.
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: arată că în prezent este asociație sportivă dar în perioada
următoare va trebui să se modifice și va fi bine să fie făcută pe primărie această asociație .
Totodată precizează că atunci când timpul îi va permite va trebui să aibă o discuție și cu asociația
județeană de fotbal pentru a se vedea ce se poate face pe viitor cu această asociație sportivă din
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comună, pentru ca primăria să fie unic asociat și mai departe arată că în acest moment sunt
probleme cu această asociație sportivă aflându-se pe C.U.I-ul altei asociații .
D-nul consilier, Cosma Florin: întreabă ce sumă se alocă asociației sportive
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: arată că suma a fost alocată de consiliul local anul trecut în
valoare de 10.000 lei , când erau două echipe de fotbal , numai că nu a fost precizat în interiorul
hotărârii de consiliu, capitolul bugetar de unde se va face plata .
D-nul consilier, Mihalescu Liviu : întreabă dacă nu mai sunt cele două echipe de fotbal în acest
moment în localitate .
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: arată că sunt 2 echipe de fotbal, dar una dintre ele solicită
amenajarea unui teren de fotbal pentru că nu le mai dă voie asociația județeană de fotbal să
joace, dacă nu au cabine de schimb pentru jucători
D-nul consilier, Berbece Iulică: propune ca din aceste echipe să fie înființată o singură echipă
bună la nivelul întregii comune și care să aducă și rezultate, care să se vadă dacă tot se dau
acești bani din bugetul local .
D-nul consilier,Cermian Gheorghe : arată că din punctul acestuia de vedere referitor la echipele
de fotbal din comună ar trebui încurajat doar sportul nu și realizarea de performanțe sau
rezultate, pentru că s-ar cere și mai mulți bani pentru adevărata performanță, de aceea susține
ideea ca tinerii din cele trei sate să fie încurajați să facă mișcare nu și performanță, care cere
mai multe sacrificii și implicare. Tododată menționează faptul că ar trebui cumpărate două
rânduri de echipamente în diferite culori pentru fiecare echipă în parte și dacă una dintre aceste
echipe vrea să participe într-un campionat anume între comune, atunci acesta precizează că ar
trebui alocați mai mulți bani pentru deplasări , arbitri și alte cheltuieli care sunt necesare la astfel
de evenimente sportive .
D-nul consilier, Mihalescu Liviu :arată că toate echipele de fotbal ale comunei vor acest lucru
D-nul consilier, Berbece Iulică: precizează că în aceste condiții ar trebui alocată o sumă mai mare
care să susțină toate aceste echipe de pe raza comunei .
D-nul consilier, Lihet Alin- Sebastian : intervine și arată că în localitatea Hodoni,s-a construit
terenul de fotbal care este plin de spini în acest moment și nimeni nu are grijă de el
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că pe acel teren de fotbal s-a dat cu cositoarea și s-a
dat răspundere cuiva, care să se ocupe de întreținerea acelui teren.
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Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare privind aprobarea completării
art.1,pct.4, lit.a din H.C.L nr.69/23.12.2015, de către președintele de ședință

și cu 13 voturi

pentru, se adoptă Hotărârea nr.19/25.08.2016 .
La punctul diverse domnul primar Cheaua Florin-Olimpiu, dă citire unei adrese primite chiar în
timpul ședinței de consiliu local de la Școala Gimnazială Satchinez, prin doamna director Călianu
Liliana, prin care aduce la cunoștință câteva probleme cu care aceasta se confruntă la școlile din
cele trei localități aparținătoare comunei .
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că înainte de ședință a avut o discuție cu doamna
directoare legată de centrala termică a școlii din Satchinez care nu are avizul ISCIR, și arată
totodată că în urma discuțiilor ar fi în acest moment o centrală adaptată care ar funcționa fără
acest aviz, iar în general instalația cu tot cu calorifere este veche .
D-na consilier,Călianu Liliana: intervine și arată că această centrală este periculoasă iarna care a
fost mai întâi pe păcură iar ulterior a fost transformată pe lemne și în acest moment se află pe
gaz .Totodată arată că și cei de la I.S.C.I.R când au venit în control au fotografiat-o spunând că
așa ceva nu au mai văzut .Mai departe arată că printr-un nou proiect care prevede construirea
unei săli de sport multifuncționale sunt prinse două centrale care să cuprindă suprafața întregii
școli.
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că problema legată de acest proiect a școlii este legat
de finanțare și precizează că au fost discuții la Consiliul Județean Timiș, pentru a se aloca bani
comunelor din județ și arată că din păcate nu se va aloca nici un ban vreunei comune, guvernul
alocând doar pentru unități de asistență socială, învățământ și repararea drumurilor .
D-nul consilier,Ghiață Adrian-Vasile: întreabă dacă proiectul descris cuprinde și această centrală
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: arată că primăria ar trebui să facă acest lucru deoarece
școala nu ar fi eligibilă conform discuțiilor cu doamna directoare, printr-un proiect european și
conform listei de investiții prevăzută de primărie , arată că acest lucru este de durată și ar trebui
să dureze cel puțin doi ani de zile realizarea lui. Totodată precizează ca acest aviz de la ISCIR, ar
trebui luat în acest an .
D-nul consilier,Ghiață Adrian-Vasile:arată că ar trebui făcută o analiză a acestei situații să se
vadă cât ar costa și câți bani de la bugetul local sunt disponibili pentru realizarea acestei
centrale.
D-nul consilier, Berbece Iulică: arată că trebuia rezolvată demult această problemă și face
precizarea că această centrală fiind un pericol nici nu mai trebuie discutat ci trebuie acționat în
14

vederea remedierii acestei probleme și arată că așa cum se alocă bani pentru reparația bisericilor
așa trebuie alocat și școlilor care au probleme.
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: arată că va renunța la un proiect privind parcul de agrement
pentru a duce la bun sfârșit această centrală care reprezintă un pericol pentru școală.
D-na consilier,Călianu Liliana: arată că trebuie căutat un specialist care se pricepe la centrale și
la suprafața care o are școala pentru a se face o previzionare la costurile acestei investiții .
D-na consilier, Grad Vasilica –Mirela: intervine și arată că și la Bărăteaz este problemă cu căldura
și la grădiniță și la școală totodată propunând instalarea unei centrale la această unitate școlară.
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: își arată disponibilitatea date fiind sesizările făcute însă
arată că bugetul nu –i permite momentan să facă astfel de investiții dar precizează că va ține
cont pentru la anul de introducerea în buget a acestor investiții.
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:referitor la gardul de împrejmuire a curții care este deteriorat
la grădinița de la Bărăteaz , arată că acesta la fel ca celelalte trebuiesc prinse la bugetul
local.Totodată arată că trebuie văzute extrasele de carte funciară cu cine este proprietar la
limitele acelui gard și dacă se poate interveni .
D-nul consilier, Berbece Iulică: întreabă primarul comunei referitor la informarea consilierilor din
ședința precedentă despre clădirea de la Hodoni a domnului Marcel
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că s-a documentat și precizează că contractul este
expirat în 16.06.2016, cu toate că s-a făcut un alt contract nu un act adițional cum ar fi trebuit .
D-nul consilier, Berbece Iulică: intervine și arată că nu ar mai trebui discutat pe marginea lui
atâta timp cât este expirat
D-nul consilier,Ghiață Adrian-Vasile: întreabă ce se va face cu clădirea mai departe și dacă așa
cum s-a discutat în ședința precedentă, rămâne să se facă un spațiu al primăriei
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că este de acord ca acolo să se facă un birou al
primăriei și precizează că la momentul respectiv va propune un proiect de hotărâre pentru
amenajarea acelui spațiu
D-nul consilier, Cosma Florin: întreabă și de imobilul din calea Timișoarei care se află peste drum
de domiciliul acestuia
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: precizează că și acolo contractul este expirat și nu s-a găsit
nici un act adițional la dosar și arată că va notifica proprietarul imobilului deoarece contractul nu
mai este valabil și totodată face mențiunea că nu poate fi scos afară proprietarul fără o notificare
prealabilă .
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D-nul consilier, Mihalescu Liviu :întreabă dacă acest contract nu se prelungește de la sine
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: precizează că nu poate fi prelungit de la sine fără o cerere
prealabilă a proprietarului
D-nul consilier, Berbece Iulică: propune ca în fiecare contract ar trebui specificat că persoana
care închiriază un imobil și face reparații din cheltuielile proprii la acel imobil să i se scadă
respectiva suma din chiria datorată .
D-nul consilier, Cosma Florin:solicită să fie verificat totul referitor la aceste închirieri, mai precis
câți metri pătrați reali sunt acolo, cât costă chiria la aceste dosare de închiriere pentru că din
punctul acestuia de vedere, consideră că mulți dintre consilieri nu știu aceste lucruri și ar trebui
să fie informați
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: precizează

că domnul Poenaru Mircea este cel care s-a

ocupat de determinarea acestor valori pentru care-și asumă responsabilitatea iar prin hotărâre
de consiliu s-a aprobat la metru pătrat cât era valoarea imobilelor și se cerea întotdeauna la
închiriere schița acestora .
D-nul consilier, Mihalescu Liviu :intervine și precizează că problema intervine la domnul Poenaru
care pentru o suprafață pe aceași clădire, după alte câteva luni apare cu totul altă
suprafață.Totodată precizează că domnul primar știe această situație pentru că la un moment
dat se dăduse o dispoziție de fostul primar pentru verificarea acestor măsurători care se pare că
nu s-au mai făcut .
D-nul consilier, Cosma Florin:arată că în perioada următoare va veni proiectul cu terasele și
consideră că vor fi din nou probleme, deoarece nu se știe ce s-a aprobat.
D-nul consilier,Ghiață Adrian-Vasile:precizează că trebuie făcută o listă și să se găsească o
procedură sau o modalitate pentru că altfel se consideră că s-a vorbit degeaba
D-nul consilier,Cermian Gheorghe :întreabă ce se poate face cu terenul domnului Meltiș din spate
de la domnul Marius care este de 20 de ani și arată că este foarte mizerie acolo ,neluându-se
până acum nici o măsură
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: precizează că se va notifica pentru a face curățenie ulterior
și se va amenda .
D-nul consilier, Berbece Iulică:întreabă de doamna Andrei Maria ce răspuns i s-a mai dat
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D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:precizează că doamnei i se va da loc de casă în momentul în
care se vor da aceste locuri de casă pentru toți locuitorii comunei , iar referitor la cealaltă cerință
a cui este proprietarul terenului se arată că se va lua legătura cu domnul Vali Vâlcu ca să se
vadă C.F-ul acestui teren cu număr cadastral și număr topo pentru că nu se știe a cui e
terenul.Totodată arată că cineva a dus-o în eroare deoarece acolo poate fi statul român
proprietar și acest lucru nu se poate rezolva de către comună, pentru că nu este proprietară
comuna .
D-nul consilier,Stancu Costică: aduce în discuție castelul de la asociație de la Bărăteaz și arată
că acoperișul clădirii este gata să cadă și se pot întâmpla multe accidente și vine cu rugămintea
să fie chemat proprietarul domnul Pușcă Ionuț, pentru a i se pune în vedere să-l repare
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că se vor lua măsurile necesare pentru a nu se
întâmpla astfel de lucruri și dacă e necesar se vor da și amenzi
D-nul consilier, Berbece Iulică:întreabă dacă este comunicare între administația locală și avocata
instituției
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că colaborarea există și arată consiliului că dacă se
dorește aceasta va fi invitată în ședința viitoare pentru a da explicații la întrebările ce i se vor
pune .
D-nul consilier,Cosma Florin:solicită ca doamna avocat să vină în ședința următoare pentru a
spune consiliului local ce probleme au fost si de ce o parte din ele nu s-au rezolvat până la
această dată
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:precizează că aceasta va fi chemată în ședința viitoare
D-nul consilier,Stancu Costică:întreabă cu ce au fost duse crengile tăiate de la Satchinez
deoarece arătă acesta, a fost întrebat de un consătean și întreabă dacă au fost cărate unde a
trebuit, pentru că ele sunt duse una lângă calea ferată și cealaltă în câmp la fosta groapă de
gunoi și nicidecum unde trebuia ,de aceea solicită să se verifice dacă au fost duse în locul în care
trebuiau duse .
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:precizează că au fost duse cu tractorul cu domnul Petrică
Malgea acolo unde trebuiau să fie depozitate așa cum a fost înțelegerea cu cel care le-a
transportat și precizează că probabil au fost trase de alte persoane pentru a fi folosite ca lemn
de foc . Totodată informează consiliu local că legea prevede obligatoriu că pe raza comunei ar
trebui să fie două gropi de gunoi , una de moloz și una vegetală .
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D-nul consilier,Ghiață Adrian-Vasile: dă ca soluție montarea unor camere video la cea groapă de
gunoi care să filmeze tot perimetrul și care să fie vizualizate zilnic de cineva, dar până atunci
trebuie dată posibilitatea oamenilor de a și arunca gunoiul în cele două gropi ce urmează a fi
înființate cea de moloz și cea vegetală
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că a fost la RETIM și crede că problemele

din

comunitate pot fi rezolvate și altfel în sensul că cei de la RETIM vor asigura colectarea la un preț
mai mic , undeva la 17.000 lei la reciclarea hârtiei ,plasticului și a altor produse reciclabile și
precizează că aceștia se vor angaja că vor scădea din prețul respectiv al gunoiului, dacă
colectarea selectiv pentru fiecare produs în parte .Totodată precizează că populația va trebui să
fie informată și va fi un proces de durată până ce oamenii se vor obișnui cu colectarea selectivă
a gunoiului deoarece va fi o problemă de mentalitate și de educație în același timp .
D-nul consilier,Cosma Florin: informează consiliul că este o firmă la Fornetti care vine și aduce
niște containere de gunoi și se poate pune orice fel de gunoaie în ele și propune o astfel de
soluție și pentru comună, considerând că acestă colectare nu se va putea face niciodată selectiv
decât teoretic nu și practic
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că RETIM-ul va face săptămânal această operațiune și
va merge în paralel cu informarea populației
D-nul consilier,Cermian Gheorghe:arată că dacă s-ar pune 3-4 tomberoane într-o locație în sat
unde sunt montate 3-4 camere de filmat și când se încalcă această reglementare să se dea
amendă, atunci în urma câtorva amenzi nu se vor mai întâmpla astfel de lucruri .
D-nul consilier,Cosma Florin:arată că din câte știe nu există în primărie o persoană care să facă o
somație
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că ar trebuie oferite soluții oamenilor înainte de a-i
sancționa , și una din soluții consideră ca ar fi cea propusă de RETIM, dar face precizarea că în
urma discuțiilor avute cu societatea trebuie adusă plata la zi a datoriilor de până acum .
D-nul consilier, Lihet Alin- Sebastian :solicită montarea a două becuri pe stradă pe vale în jos că
nu sunt becuri și noaptea se aruncă gunoi necontrolat.
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că în acest moment este în derulare un contract cu
Banat Electrica a domnului Coroamă Iulian și informează consilierii locali că dacă se montează un
bec cu tot cu consolă prețul acestuia este de 1049 lei cu TVA .Totodată arată că domnul Iulian
Coroamă a lucrat mai mult la toaletarea copacilor din comună și că de obicei este notificat în
scris despre anumite probleme care apar pe parcurs .
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D-nul consilier,Ghiață Adrian-Vasile: ia cuvântul și arată că este de acord cu propunerea de la
începutul ședinței de consiliu a domnului președinte de ședință,Berbece Iulică, prin care ar trebui
să fie notate separat fiecare din problemele aduse în discuție și să fie întocmită o listă cu mai
multe probleme și ulterior să se vadă ce anume s-a rezolvat din acestea și dă exemplu :
problema iluminatului public și degajarea vegetației din intersecții, etc.
D-nul consilier, Berbece Iulică: intervine și precizează că la fiecare ședință ar trebui să fie
informați toți consilierii cu ce anume s-a făcut de la ultima ședință .
D-nul secretar,Climescu Ciprian-Marian:arată că aceste informări trebuie făcute de primarul
comunei și pot constitui anexe la procesul-verbal încheiat și face mențiunea că în procesul-verbal
al ședinței trebuie menționat ceea ce se discută la ședința în curs și precizează că explicațiile și
informările către consilierii care au venit cu propuneri sau dezbateri pe marginea unei probleme
ar trebui să fie date ori la finalul ședinței la punctul diverse ori să fie prezentate în scris ca anexă
la procesul-verbal încheiat .
D-nul consilier, Lihet Alin- Sebastian :aduce în discuție problema persoanelor de la social și
solicită câteva persoane pentru o activitate
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că în acest moment sunt 54 de persoane înscrise la
social și precizează că nu se vor mai trimite persoane la lucru, fără protecția muncii făcută și
totodată informează consiliul local că a fost chemată o societate care se ocupă cu protecția
muncii care a făcut această activitate , iar din totalul de 54 de persoane s-au prezentat doar 18
persoane , restul având documente de la medic că sunt bolnavi . Mai departe arată că o parte
dintre aceste persoane vor să meargă la comisia de la Spitalul Militar Timiș, deoarece au de la
medicul de familie, documente care atestă că nu pot să lucreze și arată că au tot felul de
probleme de sănătate și dă exemple de persoane care sunt apte și care nu au venit nici la prima
și nici la a doua chemare .
D-nul consilier,Cermian Gheorghe :intervine și propune ca domnul primar să meargă la Spitalul
Militar-Timiș și să ceară o contraexpertiză comisiei, ca urmare a cestei situații create la nivelul
comunei .
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că cei de la social nu au fost puși la munci grele și cu
toate acestea nu se prezintă atunci când sunt chemați pentru mici activități de ordine și
curățenie .
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D-nul consilier,Ghiață Adrian-Vasile:propune ca aceste camere montate în comună să fie
urmărite de cineva 24 ore din 24 pentru a se observa diferite evenimente care afectează
imaginea comunei și precizează că ar mai trebui montate camere acolo unde nu este acoperită
toată comuna sau dacă este nevoie, într-o zonă unde sunt mai multe probleme.
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că în perioada următoare vor veni cei de la TELEKOM
și care în urma unei discuții telefonice au arătat că sunt probleme tehnice pe raza comunei.
Totodată menționează că vor fi chemați în viitoarea ședință de consiliu pentru a explica ce se
întâmplă de nu merg aceste camere așa cum ar trebui.
D-nul consilier,Ghiață Adrian-Vasile:propune ca la următoarea ședință să fie invitată partea
tehnică a societății TELEKOM, care să informeze consiliu unde mai trebuie asigurată mentenanța
și care să asigure consiliu local că toate camerele sunt funcționale în următoarea perioadă .
D-na consilier,Călianu Liliana: aduce în discuție la diverse problema furturilor de pe terenurile
agricole din această perioadă și întreabă dacă există o hotărâre de consiliu care să stopeze acest
fenomen sau interzicerea căruțelor care să circule după o anumită oră și totodată solicită să se ia
legătura cu poliția din comună pentru a fi informată și vigilentă și pentru a se găsi soluții în
oprirea acestui fenomen.
D-nul consilier, Berbece Iulică: intervine și precizează că există o astfel de hotărâre și este
hotărât și faptul că trebuie afișate anunțuri în fiecare localitate, care să se vadă de către toți
cetățenii comunei .
D-nul consilier,Ghiață Adrian-Vasile:propune ca în cele 5 -6 ieșiri din comună să fie montate
camere video , pentru a se putea monitoriza deplasările acestor căruțe pe timp de noapte și
pentru a se lua măsurile de rigoare, după ce, cei în cauză vor fi puși în fața probelor video de
către poliția din comună și totodată vine cu întrebarea dacă se vrea sau nu să se oprească
aceste furturi .
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că este o idee bună montarea acestor camere la ieșirile
din comună dar precizează că mai întâi ar trebui văzut de ce camerele video nu au o rezoluție
bună pe timp de noapte și dă exemplu domnului Ghilezan, cum un șofer de tir a oprit pe timp de
noapte în fața imobilului său și a furat roata acestuia fără ca pe camere să se observe fața
acestuia sau numerele tirului cu care circula.
D-nul consilier,Ghiață Adrian-Vasile:arată că se pricepe la partea aceasta de video și precizează
că sunt camere pentru orice, care văd orice, pentru un preț de 250 de euro/cameră.
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D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că referitor la cererea doamnei directoare privind
lemnele pentru școală , la următoarea rectificare vor fi prinse și aceste sume pentru a se
cumpăra lemn de foc și precizează că conform procedurilor de achiziție publică va fi găsită o
firmă care să furnizeze cantitatea necesară .Tot referitor la cererea doamnei directoare la nucul
care are crengi uscate precizează că s-a vorbit la mediu și acest nuc se poate da jos și cu
oamenii de la primărie și cu domnul Iulian Coroamă va fi dat jos și dat școlilor în următoarea
perioadă.
D-nul consilier,Ghiață Adrian-Vasile:arată că mai sunt 2 puncte de discutat din 3 propuse în
ședința trecută și anume unul este referitor la cele 2 oglinzi retrovizoare și un punct referitor la
limitatoarele de viteză și face precizarea că nu știe dacă se vor rezolva sau nu aceste probleme,
deorece oglinzile consideră că se pot pune de primărie pe drumurile comunale .
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:precizează că referitor la limitatoarele de viteză s-a discutat
la poliție și s-a comunicat că ar trebui gândită foarte bine montarea acestora și totodată s-a
precizat că ar trebui consultați și cetățenii pentru că primii care ar fi afectați sunt cei care stau de
o parte și de alta a acestor limitatoare, ca urmare a faptului că cei mai mulți șoferi mai ales pe
timp de noapte nu încetinesc viteza așa cum ar trebui ceea ce ar afecta aceste imobile .Totodată
precizează că în urma discuțiilor avute cu poliția, din experiența acestora din urmă, după ce au
fost montate , cetățenii au venit și au făcut plângere să fie date jos pentru că nu se respectă
regulile de circulație și imobilele le sunt afectate de distrugerea pereților. Precizează că ar fi bine
ca mașina poliției din comună să nu mai stea în fața poliției, ci să fie parcată undeva la marginea
drumului pentru ca cei aflați în trafic să mai reducă viteza.Legat de oglinzile retrovizoare
menționează că s-a luat legătura cu poliția și ar trebui văzute locațiile unde trebuie montate
pentru ca ulterior să fie achiziționate și montate acolo unde este cazul.
D-nul consilier, Berbece Iulică: intervine și precizează că limitatoarele de viteză ar trebui montate
măcar în dreptul intrării școlilor sau a instituțiilor din comună.
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: prezintă consiliului local referitor la drumurile din comună că
în această perioadă a avut o discuție cu președintele Consiliului Județean Timiș care preciza că
pe viitor va fi foarte greu pentru primării să se mai repare drumurile și recomandarea acestuia pe
viitor era ca pe bază de hotărâre de consiliu local, să fie cedate consiliului județean Timiș pentru
că primăriile nu vor mai primi bani pentru reparații și întreținere .
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D-nul consilier,Ghiață Adrian-Vasile:arată că la momentul reparației acestor drumuri ar trebui să
fie și un reprezentant al primăriei prezent deoarece consideră acesta, contează și cum este
făcută reparația și cât de calitativă este .
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:precizează că va face această recomandare dar nu este
încrezător că se va ține cont de recomandările sale .
D-nul consilier,Cermian Gheorghe :întreabă dacă primăria nu va putea interveni să repare aceste
drumuri comunale care vor fi date consiliului județean și Consiliul Județean nu va putea interveni
o lungă perioadă de timp, cine va plăti reparațiile mașinilor care vor avea de suferit din cauza
drumurilor necorespunzătoare.
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:precizează că în discuția avută cu președintele consiliului
județean s-a avut în vedere viitorul acestor drumuri în general la nivel de țară și care nu vor mai
putea fi finanțate de la bugetul local a fiecărei primării .
D-nul consilier,Cosma Florin:întreabă de situația existentă la rezervația de la Satchinez
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:precizează că prin informarea de la ministerul mediului s-a
luat la cunoștință că a fost dată custodia mlaștinii la o firmă pentru protecția monumentelor ,
denumită Excelsior din Arad și ca urmare a acestui lucru, orice activitate sau intervenție
desfășurată acolo trebuie anunțată la acestă firmă .Totodată acesta arată că nu demult s-a
propus de către cei de la mediu ca primăria să ia custodia acestei mlaștini, dar se pare că nu s-a
dorit și s-a refuzat acest lucru de către conducerea de la acea dată .
D-nul consilier,Mihalescu Liviu-Simion:întreabă dacă nu cumva era nevoie de hotărâre de consiliu
pentru a decide acest lucru .
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:precizează că știe mai multe despre aceste discuții și
consideră că ar fi trebuit să fie măcar o discuție în acest sens, dar arătă că nu s-a dorit să fie
discutat în consiliu local acest lucru .
Nemaifiind alte probleme, ordinea de zi fiind epuizată se mulțumește pentru participare și se declară
închise lucrările ședintei Consiliului Local Satchinez de astăzi 25.08.2016 .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR COMUNĂ,

BERBECE IULICĂ

CLIMESCU CIPRIAN-MARIAN
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