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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 28.03.2016 cu ocazia desfășurării ședinței de urgență a
Consiliului Local al Comunei Satchinez
Domnul consilier , Berbece Iulică , în calitate de președinte al ședinței , arată că-i revine sarcina de a
deschide lucrările ședinței de urgență a Consiliului Local Satchinez și arată ca fiind prezenți 9 consilieri din totalul
de 13 și astfel Consiliul Local este legal constituit și poate adopta hotărâri.
În conformitate cu prevederile art.117 , lit.,,b", la lucrările ședintei consiliului local participă de drept
secretarul comunei, domnul Climescu Ciprian –Marian.
Domnul

consilier, Berbece Iulică

arată că această ședință de consiliu a fost convocată prin

Dispoziția Primarului Comunei Satchinez nr.86 /25.03.2016, 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, a fost adăugat pe ordinea de zi , un proiect de
hotărâre care nu necesită întârziere, după cum urmează:
1.-Proiect de hotărâre privind

aprobarea încetării

contractului de închiriere nr.2052/29.04.2014 pentru

suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al comunei, încheiat între Comuna Satchinez și Tuns Mădălina –
Florentina –intreprindere individuală

;

În unanimitate de voturi proiectul ordinii de zi a fost aprobat devenind ordinea de zi a ședintei de urgență a
consiliului local de astăzi 28.03.2016 .
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 17.03.2016 .
Se consultă Consiliul Local dacă sunt obiecții pe marginea celor înscrise în procesul –verbal și în proiectul
de hotărâre privind aprobarea procesului -verbal anterior al ședinței de consiliu local din data de 17.03.2016 .
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Nefiind obiecții se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 11 voturi pentru, se adoptă
Hotărârea nr. 40/ 28.03.2016.
Se trece la derularea următorului punct prevăzut la ordinea de zi și în acest sens se dă citire proiectului de hotărâre
privind însuşirea raportului de evaluare şi aprobarea preţului de vânzare al terenului intravilan în suprafață
de 725mp,situat pe strada Trandafirilor,nr.85 înscris în C.F nr.400231 și în domeniul privat al Comunei
Satchinez, județul Timiș către concesionarul Domuța .
Domnul consilier, Berbece Iulică : întreabă despre ce anume este vorba .
Domnul secretar, Climescu Ciprian-Marian : dă citire proiectului de hotărâre și tuturor actelor ce fac parte
din proiectul de hotărâre .
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 9 voturi pentru, se adoptă
Hotărârea nr.41 /28.03.2016
Următorul punct al ordinii de zi, îl reprezintă acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al
comunei Satchinez în Adunarea Generală ordinară a asociaților Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal
Timiş
Domnul secretar,Climescu Ciprian-Marian :dă citire proiectului de hotărâre și arată că prin
Convocatorul nr.191/21.03.2016 al A.D.I Apă –Canal Timiș , urmează a se aproba intrarea în asociație a
unui nou membru , Comuna Pădureni, județul Timiș.
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 11 voturi pentru,

se adoptă

Hotărârea nr.42/28.03.2016 .
Un alt punct pe ordinea de zi îl reprezintă aprobarea participării comunei Satchinez în cadrul
parteneriatului - GAL TRIPLEX CONFINIUM (ASOCIAŢIA GAL TRIPLEX CONFINIUM) în vederea
depunerii pentru selecţie şi în vederea implementării STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A
TERITORIULUI PENTRU PERIOADA 2014-2020
Domnul consilier, Berbece Iulică : întreabă ce reprezintă acest proiect de hotărâre .
Domnul secretar, Climescu Ciprian-Marian : dă citire proiectului de hotărâre și face precizarea că acestă
hotărâre reprezintă participarea comunei Satchinez în cadrul parteneriatului - GAL TRIPLEX CONFINIUM
(ASOCIAŢIA GAL TRIPLEX CONFINIUM) în vederea depunerii pentru selecţie şi în vederea implementării
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI PENTRU PERIOADA 2014-2020.
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 9 voturi pentru,

se adoptă

Hotărârea nr.43/28.03.2016 .
Următorul punct pe ordinea de zi îl reprezintă validarea Dispoziției Primarului Comunei Satchinez nr.274/28.12.2015,
privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale din Fondul de rezervă bugetară
la dispoziția Guvernului.
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Domnul secretar,Climescu Ciprian –Marian : dă citire proiectului de hotărâre și face precizarea că
trebuiau respectate prevederile art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare care precizează următoarele :" Cu sumele aprobate prin hotarare a
Guvernului, din fondurile de rezerva bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului, precum si cu alte
sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majoreaza, respectiv se diminueaza
bugetele locale prin dispozitie a autoritatii executive, potrivit legii, urmând ca la prima sedinta a
autoritatii deliberative sa se valideze modificarile respective.".
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 9 voturi pentru,

se adoptă

Hotărârea nr.44/28.03.2016 .
Penultimul punct pe ordinea de zi îl reprezintă aprobarea încheierii unui contract de comodat cu domnul
Căbulea Mircea, pentru utilizarea terenului de fotbal din localitatea Satchinez în perioada 27.07.2016 02.08.2016.
Domnul secretar,Climescu Ciprian –Marian : dă citire proiectului de hotărâre și anexei acestui proiect .
Nefiind obiecții se supune la vot proiectul de hotărare.
Domnul Căbulea Mircea în calitate de consilier local, ținând cont de faptul că hotărârea de consiliu i se
adresează, se abține de la vot, astfel încât cu 8 voturi pentru și 1 abținere, se adoptă

Hotărârea

nr.45/28.03.2016 .
Ultimul punct pe ordinea de zi îl reprezintă

aprobarea încetării

contractului de închiriere

nr.2052/29.04.2014 pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al comunei, încheiat între
Comuna Satchinez și Tuns Mădălina –Florentina –intreprindere individuală.
Domnul secretar,Climescu Ciprian –Marian : dă citire proiectului de hotărâre și expunerii de motive a
primarului și face precizarea că prin cererea nr.196/17.03.2016 depusă de Tuns Mădălina –Florentina –
intreprindere individuală se solicită încetarea contractului de închiriere nr.2052/29.04.2014, ca urmare a
vânzării animalelor, începând cu data de 14.03.2016 .
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 9 voturi pentru,

se adoptă

Hotărârea nr.46/28.03.2016 .
Nemaifiind alte probleme , ordinea de zi fiind epuizată se mulțumește pentru participare și se declară închise lucrările
ședintei extraordinare a Consiliului Local Satchinez de astazi 28.03.2016.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BERBECE IULICĂ

SECRETAR COMUNĂ,
CLIMESCU CIPRIAN-MARIAN
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