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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 28.01.2016 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 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, bugetul întocmit pe anul 2016 .
Domnul consilier , CĂLIANU DUMITRU

arată că această ședință de consiliu a fost convocată

prin Dispoziția nr.12 /21.01.2016, 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 proiectul ordinii de zi.
În unanimitate de voturi proiectul ordinii de zi a fost aprobat devenind astfel ordinea de zi a ședintei
ordinare a Consiliului Local de astăzi 28.01.2016 .
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 18.01.2016 .
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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
18.01.2016, nefiind obiecții se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 13 voturi pentru, se adoptă
Hotărârea nr. 6/28.01.2016
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 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 adresele nr.212/19.01.2015, nr.229/19.01.2015 ,nr.386/29.01.2015 şi
nr.388/29.01.2015 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Caraş-Severin prin care se comunică sumele
repartizate pe anul 2015 pentru echilibrarea bugetului local .
Discuții:
D-nacontabil Berbece Georgeta :face precizarea că sunt repartizate următoarele sume, după cum urmează:
- sume defalcate din impozit pe venit 04.02.04=1.595.000 lei
-sume defalcate din T.V.A 11.02.02.02 = 3.270.000 lei din care :salarii ,drepturi, indemnizații= 1.631.000 lei ,
-cheltuieli prevazute la art.104 alin.2 lit.b, din Legea Educației nr.1/2011 = 186.000 lei ,
- finanțarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap =543.000 lei , ajutor încalzire locuințe=9.000 lei
-sume defalcate din T.V.A pentru echilibrare buget local -11.02.06 = 1.555.140 lei,

din care: pentru

echilibrarea bugetului 346.000 lei și sume pentru acoperirea în totalitate a împrumutului, conform O.U.G
nr.3/2013= 1.209.140 lei , condiția fiind ca in primul trimestru să se achite .
D-nul primar,Ion Dan-Florin = întreabă dacă s-au alocat și acei bani pe care Consiliul Local i-a luat
împrumut ?
D-nul consilier,Vișinescu Luceafăr = întreabă dacă s-a achitat în totalitate datoria sau dacă nu s-a achitat ?
D-nacontabil,Berbece Georgeta : răspunde că împrumutul ce este contractat este gata și face precizarea că
mai este de achitat până în primele 2 trimestre din 2018 .
D-nacontabil,Berbece Georgeta: prezintă și sumele primite de la Consiliul Județean Timiș astfel:
Sumele primite pentru echilibrare din T.V.A=63.000 lei, sume din impozit 04.02.04=287.000 lei, sume
defacate din TVA pentru drumuri comunale =80.000 lei
D-nul primar,Ion Dan-Florin: face precizare că sumele primite sunt de: 430.000 lei/an de la Consiliul
Județean Timiș iar de la Finanțe Publice Timiș = 1.555.140 lei și suma de 1.595.000 lei și a fost alocată
suma de 2.370.000 lei , unde sunt cuprinse cheltuieli cu personalul din învățământ și asistenți personali .
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D-nacontabil,Berbece Georgeta: arată faptul că Bugetul local pe 2016 este de 22.153.040 lei și este format
din : venituri proprii = 13.433.040 lei , cote defalcate din impozit pe venit =4.482.000 lei, impozite și taxe pe
proprietate = 2.674.900 lei, din care :
-impozit pe clădiri persoane fizice =72.000 lei ,
- impozit pe clădiri persoane juridice .=1.708.900 lei,
- impozit pe terenuri persoane fizice= 220.000 lei,
- impozit pe terenuri persoane juridice = 40.000 lei,
- impozit pe terenuri agricole extravilane =630.000 lei
Sume defalcate din T.V.A=4.068.140 lei din care:
- la capitolul 11.02.02, pentru finanțare cheltuielilor descentralizate învățământ și asistenți =2.370.000 lei ,
sume defalcate din T.V.A pe drumuri =80.000 lei , sume defalcate din T.V.A pentru echilibrarea bugetelor
locale =1.618.140 lei
-taxe pentru mijloacele de transport = 260.000 lei
- alte impozite și taxe =1.600.000 lei
- venituri din proprietate, din concesiuni și închirieri=120.000 lei
Alte venituri din proprietate =40.000 lei, amenzi=40.000 lei , taxe speciale =40.000 lei , subvenții=5.660.000
lei ,pentru ajutor de încalzire a locuinței =10.000 lei , finanțarea P.N.D.L =5.650.000 lei , sume primite din
finanțări fonduri europene =3.060.000 lei
Total cheltuieli = 22.153,040 din care cheltuieli de personal =3.328.400 lei , cheltuieli cu bunuri și servicii=
4.161.500 lei ,proiecte cu finanțare din fonduri externe =8.710.000 lei , asistență socială =225.000 lei , burse
=9.000 lei , investiții=4.510.000 lei , rambursări de credite = 1.209.140 lei
- La autorități publice , cheltieli totale =1.623.500 lei, din care :
-

cheltuieli de personal =937.500 lei

-

cheltuieli cu bunuri= 686.000 lei
-Ordine publică și siguranță P.S.I = cheltuieli totale de 120.400 lei , cu personalul = 71.400 lei ,
cheltuieli cu bunuri si servicii =49.000 lei
- Învățământ = cheltuieli totale =3.675.500 lei din care , cheltuieli personal=1.631.000 lei , cheltuieli
cu bunuri și servicii =466.500 lei , burse =9.000 lei , cheltuieli cu investiții =1.569.000 lei
La Școala din Satchinez sunt cheltuieli de reparații și cheltuieli cu bunuri și servicii unde sunt cuprinse:
Chelt cu reparații pavaj și intrare scoala Satchinez =20.000 lei , reparații exterioare la Scoala germană
Hodoni =30.000 lei , investiții –construcții 2 Sali de sport in localitatile Hodoni și Barateaz =634.000 lei ,
Sistem supraveghere video Hodoni, gradinita Hodoni și Satchinez

=45.000 lei , extindere sala

multifunctionala la Satchinez=850.000 lei și servicii proiectare la Sali de sport = 40.000 lei
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Cultură = cheltuieli totale =1.059.000 lei din care bunuri și servicii= 394.000 lei, cheltuieli cu programe
din fonduri europene =50.000 lei ,cheltuieli cu investiții =615.000 lei și aici intră:
- Construcție capelă mortuară în localitatea Satchinez cu gard =342.000 lei ,
- Împrejmurie cimitir ortodox Satchinez =150.000 lei
- Parcare cimitir ortodox- Satchinez =25.000 lei
- Parcare cimitir ortodox - Hodoni =15.000 lei
- Parcare cimitir ortodox -Bărăteaz = 15.000 lei
- Pavaj curte interioară biserica ortodoxă Barateaz =50.000 lei
-Centru de informare turistică =50.000 lei
-Servicii de proiectare, consultanță =18.000 lei
Cap.68.-Asistență socială = cheltuieli totale =723.000 lei,din care cheltuieli de personal = 498.000 lei ,
cheltuieli cu indemnizații = 225.000 lei
Cap.70.02.-Dezvoltare publică, servicii locuință = cheltuieli totale =789.512,66 lei, bunuri și servicii=
556 mii lei , rambursare împrumut =152.512,66 lei și chelt de investiții=81.000 lei, consultanță și intră
Elaborarea PUG –ului.
Cap74.-Salubrizare = cheltuieli totale =801.273,55 lei din care cheltuieli de personal =190.500 lei ,
cheltuieli cu bunuri si servicii=455.000 lei , rambursare împrumut=155.773,55 lei
Cap.84- Drumuri= total cheltuieli =13.360.853,79lei, bunuri și servicii=1.555.000 lei , chelt rambursare
împrumt =900.853,79 lei , chelt cu fonduri europene=8.860.000 lei , investiții=2.245.000 lei și aici intră
următoarele investiții:
-Modernizare drum Satchinez -Hodoni -D.C 37, unde face precizarea că este ultima tranșă care mai este
de dat în valoare de=1.100.000 lei
-Asfaltare 2 km strazi Satchinez – 550.000 lei și a 2 km strazi in Hodoni =550 .000 lei
- Modernizare drumuri agricole Satchinez = 600.000 lei
-Modernizare- D.C 37 Sanandrei –Hodoni =5.650.000 lei/ prinsă suma pentru primul an , proiectul fiind
pe doi ani .
-Reabilitare si modernizare a 8,2 km strazi =4.820.000 lei
- Servicii proiectare si consultanta = 160.000 lei
Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi adoptat cu 13 voturi „pentru”, devenind
Hotărârea nr. 7/28.01.2016 .
Următorul punct pe ordinea de zi îl reprezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și
măsurilor pentru dezvoltare locală pe anul 2016.
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Discuții:
D-nul primar,Ion Dan-Florin= dă citire expunerii de motive și proiectul de hotărîre și le prezintă
Consiliului Local atît ca sume ca și obiective care sunt în curs și obiective noi și sponsorizări , după cum
urmează:
-

Modernizare D.C nr 37 sânandrei - hodoni, km 2+210 ... km 9+645, comuna Satchinez, judeţul timiş

-

Modernizare strazi in localitatile Satchinez, Hodoni si Barateaz,comuna Satchinez, judeţul timiş

-

Reabilitarea prin betonare a trotuarelor din Comuna Satchinez

-

Reactualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Satchinez =135.000 lei , unde se plătește doar
jumătate în acest an

-

-Lucrari de reparatii exterioare la Scoala Germana localitatea Hodoni
-Modernizare drumuri agricole in comuna Satchinez
-Modernizare strazi prin asfaltare(2 km in localitatea Satchinez si 2 km in localitatea Hodoni)
-Construirea unei sali de sport in localitatile Hodoni si Barateaz
-Construirea unei capele mortuare in localitatea Satchinez , imprejmuirea cu gard a cimitirului si
constructia unei porti.
-Construirea de parcari in cimitirele ortodoxe din Satchinez,Hodoni,Barateaz
-Construirea unui foisor la Dispensarul Medical Satchinez si montare cosuri de gunoi in comuna
-Lucrari de reparatii si zugraveli interioare la sediul Primariei Satchinez si inlocuire parchet laminat
(4 birouri)
-Lucrari de amenajare intrari Scoala Gimnaziala Satchinez
-Lucrari de pavare curte interioara Biserica Ortodoxa Barateaz
-Servicii de proiectare,consultanta si obtinere de avize pentru lucrarile noi
-Lucrari de reparatii trotuare in localitatea Satchinez(str.Lalelelor,Daliei,Bujorilor,Liliacului)
-Montare camere video la Gradinita Satchinez si Hodoni si la Sc. cu clasele I-IV Hodoni
-Construire sala multifunctionala la Scoala Gimnaziala Satchinez
-Amenajare locuri de joaca pentru copii in cele 3 gradinite din localitatile Satchinez,Hodoni si Barateaz,
sponsorizare Forneti .
D-nul consilier,Vișinescu Luceafăr= întreabă dacă referitor la agenda culturală și programul de investiții
s-ar putea o inversare, deoarece Biserica ortodoxă sârbă are nevoie de reparații la acoperiș .
Face propunerea ca banii de rugă să fie dați pe reparații la biserica sîrbă și se vrea o propunere , deoarece
sunt puțini credincioși acolo și nu se strîng suficienți bani.
D-nul primar, Ion Dan-Florin= răspunde că nu este contra și s-a dat tot timpul bani la biserici și face
precizarea că acest acoperiș la biserică ar costa estimativ 50.000 lei .
D-nul consilier, Călianu Dumitru= întreabă dacă se poate introduce la punctul cu reparații trotuare că
dorește la reparații trotuare și strada Lăcrămioarelor .
D-nul primar, Ion Dan-Florin= răspunde că acest lucru se v-a face deoarece este trecut în proiect de
anul trecut și sunt lucrări în continuare .
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D-nul consilier,Căbulea Mircea= întreabă de drumul agricol de la pod când se vor începe lucrări de
reabilitare ?
D-nul primar,Ion Dan-Florin= răspunde că se v-a introduce pe un drum agricol
D-nul consilier,Vișinescu Luceafăr= întreabă dacă nu pe proiectul cu centrul de informare se făcea acest
pod?
D-nul primar, Ion Dan-Florin= răspunde că nu știe nimic de acest lucru și proiectul cu centrul de informare
nu prevedea acest lucru și era bine dacă era prevăzut.
D-nul consilier,Berbece Iulică = întreabă de unde a venit ideea cu construirea unui foișor la Dispensarul
Medical Satchinez
D-nul primar, Ion Dan-Florin= răspunde că dimineața în zilele lucrătoare se adună 20-30 de persoane care
merg la medic ,începând cu ora 6 și stau la rând, în afara dispensarului , deoarece programul începe la 08:30 și
este închis cu lacăt la intrare iar oamenii au venit la mine să-mi spună acest lucru că stau în ploaie și atunci
vrem să-l montăm lîngă farmacie și școală deoarece îl pot folosi și copiii. Inițial s-a dorit ca foișorul să fie
făcut în curte însă domnul doctor vine mai târziu și oamenii stau în ploaie câteodată . Nefiind alte obiecții se
supune la vot proiectul de hotarare si cu 13 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea nr. 8/ 28.01.2016.
Se trece la următorul proiect al ordinii de zi și anume proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual
al achizițiilor publice pentru anul 2016.
D-nul primar, Ion Dan-Florin= începe punct cu punct să dea citire planului de achiziție întocmit și solicită
domnilor consilieri dacă au amendamente de făcut față de cele expuse să le prezinte .
D-nul consilier , Suba Ionel =întreabă care străzi se vor moderniza în localitățile Satchinez, Hodoni și
Bărăteaz pentru că i s-a părut mai scump așa cum e prevăzut în planul de achiziții ?
D-nul primar, Ion Dan-Florin= răspunde că este un proiect pe fonduri europene de 1 milion de euro și se
asfaltează 8,2 km de străzi pe 4m și vor fi asfaltări în tot Bărăteazul și strada 8,9,10 din Satchinez .
Face precizarea că una este un proiect european și alta este un alt tip de proiect și pentru rezultatul prețului
depinde de cum negociezi cu constructorul .
D-nul consilier, Suba Ionel =întreabă de capela
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prezintă acest proiect de hotărâre ca o necesitate , urmare adresei D.G.R.F.P –Timișoara
nr.26232/15.12.2015 prin care au fost redi , nefiind obiecții se supune la vot proiectul de hotarare si cu 11 voturi
pentru se adopta

Hotararea nr. 59/ 09.12.2015

. Următorul punct al ordinii de zi îl reprezintă aprobarea

acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Satchinez în Adunarea
Generală ordinară a asociaților Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş.Persoana
împuternicită este aleasă în pesoana domnului Ion Dan-Florin primarul comunei. Nefiind obiecții se supune
la vot proiectul de hotarare si cu 11 voturi pentru se adoptă Hotărârea nr. 60/ 09.12.2015 .Alt proiect introdus pe
ordinea de zi îl reprezintă însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezlipire , având ca obiect
parcela înscrisă în C.F -400247 a Comunei Satchinez,localitatea Hodoni ,județul Timiș . Domnul
viceprimar face mențiunea că acest proiect de hotărâre era urgent de aprobat și a fost introdus pe ordinea
de zi în ultimă instanță . Nefiind obiecții se supune la vot proiectul de hotarare si cu 11 voturi pentru se adoptă
Hotărârea nr. 61/ 09.12.2015.

Penultimul proiect al ordinii de zi îl reprezintă aprobarea cheltuirii sumei de

43.000 lei pentru executarea unor lucrări de salubrizare pe raza Comunei Satchinez , ca urmare a deşeurilor
rezultate din construcţii, demolări și din igienizarea domeniului public .Primarul comunei , domnul Ion
Dan-Florin face mențiunea că acest proiect a fost o urgență pentru această ședință și tocmai de aceea a fost
introdus suplimentar pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. Nefiind obiecții se supune la vot proiectul de hotarare
si cu 11 voturi pentru se adoptă Hotărârea nr. 62/ 09.12.2015.
Ultimul punct al odinii de zi l-a reprezentat rectificarea bugetului local pe anul 2015 , unde doamna contabil
Berbece Georgeta , invitată în ședința de consiliu a prezentat ce anume conține rectificarea bugetară , în
special sumele defalcate din TVA și suplimentarea cu 8.100 de lei la educație . Domnul consilier Vișinescu
întreabă dacă sunt bani destui pentru educație și i se răspunde afirmativ de către doamna contabilă.
Nefiind obiecții se supune la vot proiectul de hotarare si cu 11 voturi pentru se adoptă Hotărârea nr. 63/
09.12.2015.
La diverse domnul primar Ion Dan Florin prezintă Consiliului Local pe invitatul acestei ședințe domnul Pataki din
comuna Satchinez care a depus o cerere și prin care prezintă situația în care se află datorită unui bar care se află în
imediata apropiere a casei sale . I se dă domnului Pataki cuvântul , iar acesta își prezinta problema menționând că a
fost în repetate rânduri și la Prefectura Timiș și la Garda de Mediu și nu s-au luat măsuri concrete .
Domnul primar face precizarea că în urma discuțiilor avute cu proprietarul barului acesta își va închide activitatea din
05.01.2016 și solicită consiliului și domnului Pataki să aștepte începutul anului viitor pentru a putea lua o decizie
finală asupra acestei probleme .
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-

Domnul consilier Mihalineț Liviu face precizarea că acest imobil în care locuiesc soții Pataki era înainte
spațiu comercial și întreabă cine l-a trecut de atunci în spațiu de locuit .

-

Domnul consilier Suba Ionel întreabă dacă nu se poate zidi sau face cumva pentru a nu mai fi aceste
probleme

-

Domnul Cermian Gheorghe face precizarea că s-a greșit în momentul când acolo i s-a dat spațiu de
locuit , deoarece acolo știau toți localnicii că a fost un bar , iar acești soți Pataki , care au cumpărat
imobilul au fost păcăliți de cei care au vândut acel imobil ca spațiu de locuit .

Domnul primar mulțumește domnului Pataki pentru prezența sa în ședința de consiliu și pentru
expunerea problemei și îi comunică acestuia că în 30 de zile va primi o adresă prin care i se va
transmite soluția agreată de administrația locală și implicit de toți cei implicați în rezolvarea acestei
probleme .Mai departe domnul primar, Ion Dan –Florin prezintă Consiliului Local și cererea depusă de
familia Răbonțu din localitatea Satchinez, căreia îi dă citire și prin care aceștia solicită un teren dintr-un
imobil ce este închiriat altor persoane care au și handicap . Domnul consilier Vișinescu intervine și
arată faptul că fără acordul chiriașului nu se poate dezmembra acel teren și prezintă și alte probleme
care au fost de-a lungul timpului , pe partea de concesiuni cu aceste terenuri pentru construcția de case.
Domnul consilier Lopătaru Adrian prezintă consiliului o problemă cu tractoriștii societăților agricole
care strică drumurile în localitatea Hodoni .La acest punct intervine și domnul consilier Pepa Voin care
expune aceeași problemă cu alte societăți agricole de pe raza comunei .
Domnul consilier Berbece Iulică vine cu o soluție prin care primarul să facă o informare sau o adresă
către fiecare societate agricolă prin care aceștia să-și asume răspunderea că vor face curățenie după ce
vor ieși de pe terenul agricol . 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 09.12.2015 .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CĂLIANU DUMITRU

SECRETAR COMUNĂ,
CLIMESCU CIPRIAN-MARIAN
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