ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SATCHINEZ
JUDEȚUL TIMIȘ
Localitatea Satchinez, Str.Daliei, Nr.82, cod 307365 ▪
Tel: 0256/379500 , 0256/379881 ▪ Fax: 0256/379502
E-mail: primariasatchinez@yahoo.com ▪ www.satchinez.ro

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 29.07.2016 cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a
Consiliului Local al Comunei Satchinez

La ședința ordinară din data de 29.07.2016, a Consiliului Local al comunei Satchinez ,participă:
- domnul Cheaua Florin-Olimpiu – primarul comunei Satchinez,
-doamna Berbece Georgeta- contabilul primăriei Satchinez
- cei 15 consilieri locali
- doamnele Stancu Mirela și Andrei Georgeta , doamna Andrei Maria, doamna Monaco Adriana,
domnul Graure Pătruț și domnul Vișinescu Luceafăr care participă la ședința publică pentru
problemele personale pe care vor să le expună în fața Consiliului Local .
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 15 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.157/ 21.07.2016, 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 01.07.2016;
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II -2016 ;
3.Proiect de hotărâre privind adoptarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Consiliului Local Satchinez, mandatul 2016-2020 ;
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4.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș ( A.D.I.D- Timiș);
5.Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L nr.5/18.01.2016 referitoare la stabilirea
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Programului Anual al Achizițiilor Publice pe
anul 2016 cu anexe;
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a
domeniului public al Comunei Satchinez, în vederea amplasării şi funcţionării de terase
sezoniere;
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere
nr.3005/01.09.2011 prin act adițional, pentru domnul Moldovanu Ioan din satul Hodoni, comuna
Satchinez.
Președintele de ședință supune la vot proiectele ordinii de zi și în unanimitate sunt aprobate, devenind
ordinea de zi a ședintei consiliului local din data de 29.07.2016 .
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 , d-nul Climescu Ciprian -Marian , dă citire procesului-verbal al ședintei anterioare care
a avut loc la data de 01.07.2016 . 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 01.07.2016. Nefiind obiecții se supune la vot
proiectul de hotărâre și cu 15 voturi pentru, se adoptă Hotărârea nr.8/ 29.07.2016.
În continuare președintele de ședință face propunerea de a asculta problemele persoanelor
participante la ședința publică, pentru a nu le reține până la finalul dezbaterilor.
În unanimitate se hotărăște ascultarea acestora în ordinea sosirii lor .
Se dă cuvântul persoanelor după cum urmează:
D-na Stancu Mirela și Andrei Georgeta: își manifestă intenția de a cumpăra casa de la Hodoni, în
care locuiește , dar face precizarea că dorește returnarea grădinii imobilului, care din punctul
acestora de vedere, a aparținut imobilului .
D-nul primar: Cheaua Florin-Olimpiu : ia cuvântul și explică consiliului local că doamna Andrei
Georgeta are un contract de închiriere cu Primăria Satchinez și face precizarea că acum câțiva
ani în urmă s-a făcut un parc în acea zonă ,care s-a dezmembrat inițial. Totodată se face
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precizarea că această casă se dorește a fi cumpărată doar dacă li se dă parcul înapoi ,care inițial
din punctul doamnelor de vedere se consideră că a fost grădina casei.
De asemenea face precizarea că în anul 2009 sau 2010, pe acel loc s-a făcut o dezmembrare și
în acest moment există un extras C.F pe acel parc și pentru care în acest moment nu se mai
poate nimic . Se face precizarea că cumpărarea casei este legală, conform contractului și se
poate face dacă are chiria plătită la zi de către doamna Andrei Georgeta . Se face precizarea că
trebuie întocmit un raport de evaluare pentru casa care se dorește a fi cumpărată și de
asemenea trebuie depusă o cerere în care să se explice acest probleme pentru a putea fi găsită
o rezolvare .
Mai departe se dă cuvântul doamnei Andrei Maria, astfel:
D-na Andrei Maria: precizează faptul că până acum a depus două cereri, ultima fiind depusă cu adresa
nr.385/22.06.2016, în ceea ce privește cumpărarea terenului intravilan din localitatea Satchinez, strada
Crizantemelor nr.6, pentru construirea unei case de locuit pentru fiica sa.
D-nul primar:Cheaua Florin-Olimpiu : dă citire cereri depuse de doamna Andrei LoredanaCristina,domiciliată în localitatea Satchinez,

strada Crizantemelor nr.6,

fiica doamnei Andrei

Maria și face precizarea că între doamna Andrei Maria și vecinul acesteia, domnul Miti Golea
este un teren situat pe strada Crizantemelor nr.4 ,proprietatea statului român pe care s-ar dori
construcția unei case de locuit.
D-na Andrei Maria: aduce în discuție problemele pe care le are cu vecinii, însă nu vrea să dea numele
acestora și precizează faptul că de multe ori se dă foc în grădini la ore târzii în noapte, ceea ce poate
creea probleme, dat fiind faptul că aceasta are fân în grădină care poate lua foc oricând la aceste
temperaturi din această perioadă și mai mult de atât arată că fumul degajat este irespirabil.
D-nul consilier: Berbece Iulică : intervine și face precizarea că există autorități care răspund de faptul că
se dă foc la grădini la aceste ore târzii și îndrumă pe doamna Andrei Maria să apeleze la serviciul 112 sau
la Poliția din localitate pentru rezolvarea acestor tipuri de probleme.
D-nul primar:Cheaua Florin-Olimpiu : arată faptul că pentru toate aceste probleme va merge
cineva din cadrul primăriei la fața locului pentru a verifica cele sesizate și pentru a se lua
măsurile care se impun și solicită doamnei Andrei Maria să fie și primăria sesizată de câte ori se
întâmplă astfel de evenimente .

3

Mai departe se dă cuvântul domnului Graure Vlăduț, astfel:
D-nul Graure Vlăduț: arată că a depus o cerere pentru găsirea unei locuințe până pe data de
07.08.2016 deoarece proprietarul unde locuiește în acest moment , îl va scoate afară împreună
cu familia și copii pe data de 08.08.2016 , motiv pentru care solicită pentru o perioadă, un spațiu
de cazare .
D-nul primar: Cheaua Florin-Olimpiu : precizează consiliului local că de nenumărate ori a fost să-i
găsească o locuință unde poate locui cu familia și au fost expuse mai multe variante, dar care
nu pot fi luate în calcul, deoarece până la această dată primăria nu are spații de cazare pentru
astfel de cazuri iar mulți nu-i acceptă din diferite motive, unul dintre ele fiind faptul că sunt de
etnie romă.
D-nul secretar Climescu Ciprian-Marian :

arată că pentru un astfel de caz trebuie sesizată

protecția copilului de la Timișoara, deoarece copii nu pot dormi în stradă așa cum se sugerează
de către domnul Graure și trebuie găsită o rezolvare la această problemă sau măcar un sprijin de
moment.
Mai departe se dă cuvântul domnului Vișinescu Luceafăr, astfel:
D-nul Vișinescu Luceafăr : ia cuvântul și arată că a depus o cerere din partea Bisericii Ortodoxe
Sârbe pentru un ajutor financiar din partea primăriei la lucrările de reparații ale acoperișului
bisericii și face precizarea că suma solicitată este aprobată prin planul anual de achiziții a anului
2016 , de vechiul consiliu local
D-nul primar, Cheaua Florin-Olimpiu: dă citire cererii depuse de Biserica Ortodoxă Sârbă și arată
că sunt anexate ofertele de la 3 firme și devizul lucrării prin care se solicită suma de 40.000 lei
de la autoritatea locală , ca și contribuție .
D-nul consilier, Berbece Iulică : arată faptul că trebuie căutată baza legală ca să se poată acorda
această sumă
D-nul consilier: Pepa Voin : face precizarea că dacă sunt banii în bugetul primăriei acest lucru
trebuie făcut .
D-na consilier, Călianu Liliana: întreabă dacă primăria poate găsi executantul lucrării ținând cont
de faptul că contribuția primăriei este mult mai mare decât cea a bisericii .
D-nul Vișinescu Luceafăr : răspunde că Biserica Sârbă acceptă orice variantă , interesul fiind doar
ca acoperișul bisericii ortodoxe sârbe să fie reparat .
4

D-nul consilier, Berbece Iulică : propune ca autoritatea locală să găsească soluția privind modul
de plată și procedura primirii banilor de către biserica sârbă , dat fiind faptul că acordul
consiliului local urmează să fie dat.
Se supune la vot acordul privind acordarea sprijinului pentru biserica ortodoxă sârbă și în
unanimitate de voturi , acesta este acordat .
Mai departe se dă cuvântul doamnei Monaco Adriana .
D-na Monaco Adriana :arată că a venit cu probleme din satul Bărăteaz și că din vizita primarului de
acum o saptamână în localitatea Bărăteaz, s-a înțeles că nu se poate face proiectul pentru asfaltarea
străzilor în cele 3 sate aparținătoare comunei Satchinez
D-nul primar, Cheaua Florin-Olimpiu: intervine și completează explicând proiectul de asfaltare
de 8,2 km , pe cele 3 sate și face precizarea că în urma discuțiilor cu proiectanții acestor
drumuri, începerea lucrărilor de asfaltare va fi la inceputul lunii mai a anului viitor.
D-na Monaco Adriana : întreabă de ce aceste lucrări durează atât de mult și face precizarea că în
campania electorală s-a spus că aceste drumuri vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an . Totodată
aceasta întreabă dacă se vor mai face sălile de sport promise în campania electorală în satele Bărăteaz și
Hodoni
D-nul primar, Cheaua Florin-Olimpiu: neagă faptul că în campania electorală s-au făcut aceste
promisiuni și precizează că procedurile de licitație și documentele care fac posibilă executarea
aceastei lucrări vor fi de durată și vor trebui așteptate aceste termene reglementate de lege.
D-nul secretar, Climescu Ciprian –Marian: solicită doamnei Monaco Adriana să depună o sesizare
în scris în ceea ce privește toate aceste probleme pe care le aduce la cunostință consiliului local ,
pentru ca doamna să primească un răspuns în scris și la obiect, deoarece în mare parte toate
propunerile doamnei Monaco sunt prezente în Strategia de Dezvolare Locală a comunei și se face
precizarea că ele se pun în aplicare în momentul în care bugetul local permite implementarea lor.
D-na consilier, Călianu Liliana : vine cu propunerea ca în următorul ziar local să fie explicate
toate aceste proiecte pentru a nu se mai creea această neînțelegere din partea cetățenilor .
D-nul consilier, Berbece Iulică : intervine și arată că în campanie au fost 7 partide și fiecare
partid a avut un program în campania electorală și care va trebui în cei patru ani de mandat să-l
respecte și să-l susțină .
D-nul consilier, Mihalescu Liviu-Simion :susține ideea că nici un candidat la alegerile locale nu a
făcut în această campanie electorală astfel de promisiuni, în sensul că în acest an se vor asfalta
toate drumurile din comună.
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D-na Monaco Adriana : întreabă cine a tăiat iarba la terenul de fotbal din localitatea Satchinez și dacă se
poate strânge iarba din Bărăteaz și insistă ca cei care se ocupă de tăierea ierbii să-și facă datoria .
D-nul primar, Cheaua Florin-Olimpiu:răspunde că se va tăia iarba și la cimitire și peste tot unde
este domeniul public și precizează că au fost luate cositori noi tocmai pentru a se face treaba
foarte bine pe teren.
D-na Monaco Adriana : întreabă cine aduce laptele și biscuiții pentru școală
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: răspunde că o firmă care a câștigat licitația cu Inspectoratul
școlar Timiș are această obligație și face precizarea că primăria nu este implicată în acest lucru.
D-nul secretar, Climescu Ciprian-Marian : intervine și solicită doamnei Monaco să depună în scris
toate aceste probleme pentru a se răspunde punctual de autoritatea locală la toate aceste
sesizări aduse în discuție.
D-nul consilier, Berbece Iulică: propune doamnei Monaco să facă aceste sesizări consilierilor din
localitatea Bărăteaz.
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 contului de execuție bugetară pe trimestrul II 2016.
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

art.49,

alin.12

din

Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare care
prevede -« Ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenat în şedinţă publică, spre
analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două
secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona
cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locaă, astfel
încât la sfârşitul anului : să nu se înregistreze plăţi restante ; diferenţa dintre suma veniturilor
încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de
o parte şi suma plăţilor restante , pe de alta parte , să fie mai mare decât zero. »,propun spre
aprobare contul de execuţie al bugetului local al comunei Satchinez , pe cele doua secţiuni la
data de 30.06.2016 .(anexa 1 şi 2).
-

supune spre aprobare executia bugetului local pe trim.II 2016, care a fost aprobata prin
HCL 7/28.01.2016 la valoarea totala de 20.700.060 lei .
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Bugetul, la sfarsitul trimestrului II, se prezintă astfel: la partea de venituri este de
9.603.560 lei, iar la partea de cheltuieli, în sumă de 9.603.560 lei.
Situatia veniturilor pe capitole si subcapitole este prezentata in contul de executie
anexat:
- cap. 03.02 - Impozit venit. – 11.590 lei;
- cap. 04.02 - cote si sume din imp. pe venit – 1.817.857 lei;
- cap. 07.02 - impozit si taxe pe proprietate – 816.532 lei;
- cap. 11.02 - sume defalcate din T.V.A .- 2.672.960 lei;
- cap. 16.02 - taxe pe utilizarea bunurilor – 169.520 lei;
- cap. 30.02 - venituri din concesiuni si inchirieri – 112.022 lei;
- cap. 34.02 - venituri din taxe administrative -1.843,00 lei;
- cap. 35.02 - venituri din amenzi ,penalitati si alte sanctiuni – 21.713 lei;
- cap. 36.02 - diverse venituri – 124.027 lei;
- cap. 37.02 – sectiunea dezvoltare – 470.500 lei;
- cap. 42.02 - subventii de la bugetul de stat – 100.275 lei;
- cap. 45.02 – sume fonduri europene – 14.013 lei
Veniturile şi cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile legale, nu s-au
înregistrat depăşiri la capitolele de cheltuieli şi nu au fost efectuate plăţi fără repartizări în
capitole bugetare şi deschideri de credite.
Din analiza contului de executie la data de 30.06.2016 s-au constatat urmatoarele :
- veniturile au fost realizate in procent de 61% iar cheltuielile in procent de 58 %.
Cheltuielile nu au fost realizate la nivelul prevederilor deoarece o parte din lucrările sau
serviciile, pentru care au fost prevăzute sume în anul 2016, nu au fost executate în totalitate.
La finele trim.II 2016 a fost inregistrat un excedent in suma de 322.148 lei.
Veniturile sectiunii de functionare au fost incasate la nivelul sumei de 5.263.221 lei, iar
veniturile sectiunii de dezvoltare la nivelul sumei de 597.885 lei.
Pe capitole de cheltuieli executia bugetului local se prezinta astfel:
- prevederi credite bugetare estimate in trim.II 2016 - 9.603.560 lei
- plati efectuate la 30 iunie 2016 – 5.538.968 lei

7

Cheltuieli estimate si realizate pe capitole de cheltieli astfel:
1. Capitolul 5102- autoritati publice - estimate – 970.500 lei, realizate 851.114lei
Din care :
- Cheltuieli de personal estimate 482.500 lei – realizate 439.985 lei
- Cheltuieli materiale, bunuri si servicii reparatii estimate 488.000 lei, realizate
411.129 lei
2. Capitolul 6102 - ordine publica PSI –estimate total –66.400 lei realizate 35.095 lei
Din care :
- Cheluieli de personal estimate 37.400 lei , realizate 32.004 lei
- Cheltuieli materiale estimate 29.000 realizate - 3091 lei
3. Capitolul 65.02 –invatamant – estimate – 1.535.820 lei realizate- 994.034lei
Din care
- Cheltuieli de personal estimate 847.000lei, realizate – 823.272 lei
- Cheltuieli materiale, bunuri si servicii reparatii estimate 317.820 lei, realizate148.922 lei
- Cheltuieli burse – 6.000 lei, realizate – 6.000 lei
- investitii, estimare 15.000 lei realizat – 15.840 lei – servicii proiect constructie 2
sali de sport la scolile din Hodoni si Barateaz
4 Capitolul 6702 cultura – estimate- 662.200 lei,realizate – 115.877 lei
Din care
- Cheltuieli materiale, bunuri si servicii reparatii estimate 332.000 lei, realizate
108.677 lei
- Investitii – proiecte constructie capela mortuara, estimat 330.200 lei realizat 7.200
lei, servicii proiectare pentru constructie capela mortuara
5.

Capitolul 6802 asistenta sociale – estimare- 413.000 lei,realizare 382.404 lei
Din care
- Cheltuieli de personal estimate 298.000 lei, realizate 282.265 lei
- Ajutor social estimate 115.000 lei, realizate 100.139lei
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6.

Capitolul 70.02 dezvoltare publica si locuinte- estimate – 674.510 lei,
realizate 158.466 lei
Din care
- Cheltuieli materiale, bunuri si servicii reparatii estimate 476.000 lei, realizate
154.066 lei
- Rambursare imprumut estimat 152.512 realizat 152.510 lei
- Invsetitii proiect amenajare corp cladire administrativa 4.400lei - realizat 4.400 lei,
lei servicii proiectare pentru amenajare corp cladire primarie,

7.

Capitolul 7402 – salubritate estimare 640.270 lei, realizare 459.749 lei
Din care
- Cheltuieli de personal estimare 99.500 lei, realizate 81.840 lei
- Cheltuieli materiale, bunuri si servicii estimate 385.000lei, realizate 222.138 lei
- Rambursari imprumut, estimat 155.770 lei, realizat 155.770 lei

8.

Capitolul 8402- drumuri estimari 4.560.855 lei, realizari 2.389.720 lei
Din care
- Cheltuieli materiale cu bunuri si servicii reparatii - estimate 1.105.000 lei, realizate
953.702 lei
- Rambursari imprumut estimat 900.855, realizat 900855 lei.
- Investitii estimat 2.555.000 lei realizat 484.980 lei
din care – 50.193 lei servicii proiectare modernizare drum dc 37 - 484.980 lei
modernizare drumuri agricole.

La data de 30 iunie 2016, primaria inregistreaza plati restante in suma de 1.742.202 lei din care
arierate 180.031 lei.
La bugetul de autofinantate pentru scoala s-a estimat venituri pe trim.II 2016- 66.000 lei
incasari de 33.000 lei venituri, la cheltuieli s-a estimat suma de 66.000 lei si s-a realizat 54.454
lei.
D-nul secretar, Climescu Ciprian-Marian: dă citire proiectului de hotărâre și expunerii de motive a
primarului comunei prin care se face precizarea că legiuitorul a stabilit că în lunile: aprilie, iulie şi
octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea,
ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre
analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor, cu scopul de a redimensiona
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cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la
sfârşitul anului bugetul să nu înregistreze plăţi restante şi ca diferenţa dintre suma veniturilor încasate
şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi
suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero, conform
art. 49 alin. (12)-(13) din Legea nr. 273/2006, cu modificările ulterioare.
D-nul consilier, Berbece Iulică: întreabă dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre
D-nul consilier, Ghiață Adrian-Vasile : precizează că a avut loc o discuție înainte de ședință pe
comisia din care face parte în care s-a stabilit ca atunci când se trimit invitațiile și convocatorul
pentru ședință să fie comunicate și documentele care stau la baza proiectului de hotărâre ,
pentru a se putea formula amendamente sau propuneri din partea comisiilor.
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: întreabă cei mai vechi dintre consilieri cum s-a făcut până
acum aceste ședințe
D-nul consilier, Pepa Voin

: răspunde că aceste proiecte sunt propunerea primarului și a

aparatului de specialitate și sunt o obligație prin lege de a le prezenta consiliului local .
D-nul consilier, Ghiață Adrian-Vasile: aduce la cunoștință consiliului că nu i se pare normal să
voteze pentru ceva ce nu a studiat și declară că se va abține de la vot solicitând totodată
documentație în spatele proiectelor de hotărâre.
D-nul secretar, Climescu Ciprian-Marian: intervine și face precizarea că aceste discuții trebuie să
aibe loc la următorul punct pe ordinea de zi și anume la

adoptarea Regulamentului de

Organizare și Funcționare al Consiliului Local Satchinez, mandatul 2016-2020.
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: precizează că acest proiect este stabilit de lege și trebuie
adus la cunoștință consiliului local și declară că se va ține cont de sugestiile făcute de fiecare
consilier în parte .
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 12 voturi pentru, 0 împotrivă și 3
abțineri se adoptă Hotărârea nr.9/29.07.2016
Se trece la punctul trei al ordinii de zi și anume proiectul de hotărâre privind adoptarea
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Satchinez, mandatul 2016-2020.
Președintele de ședință întreabă dacă sunt propuneri față de ceea ce este propus pe ordinea de
zi .
D-nul consilier, Ghiață Adrian-Vasile: arată că ședințele ordinare să fie făcute mai din timp pentru
a avea timp să se studieze proiectele în comisii și să se țină cont de documentele din spatele
proiectelor de hotărâre .
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D-nul consilier,Cermian Gheorghe : consideră că ar fi suficient cu o jumătate de oră sau o oră
înainte de ședință să se întâlnească aceste comisii, întrucât sunt la lucru cei mai mulți dintre
consilieri .
D-na consilier,Călianu Liliana : solicită consilierilor să țină telefoanele pe silențios pentru a nu
afecta ședința și pentru a se putea concentra pe ședința de consiliu .
D-nul consilier, Cosma Florin: își arată nemulțumirea față de celelalte hotărâri din mandatul
precedent care se luau în consiliu și nu se respectau ,chiar dacă consiliu local le hotăra.
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: recomandă consilierilor locali să-și facă adrese de mail
pentru a mai face economie la hârtie și pentru a le putea fi comunicate în format word,
documentele ședințelor de consiliu .
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 15 voturi pentru, 0 împotrivă și 0
abțineri se adoptă Hotărârea nr.10/29.07.2016
Se trece la următorul punct al ordinii de zi și anume proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș
( A.D.I.D- Timiș)
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: dă citire expunerii de motive și proiectului de hotărâre și
face precizarea că este necesar a fi adoptat ca urmare a faptului că reprezentantul comunei în
urma alegerilor locale din iunie 2016, este primarul comunei.
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 15 voturi pentru, 0 împotrivă și 0
abțineri se adoptă Hotărârea nr.11/29.07.2016 .
Președintele de ședință dă citire următorului punct pe ordinea de zi și anume completarea H.C.L
nr.5/18.01.2016 referitoare la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016
D-nul consilier, Berbece Iulică: întreabă dacă au apărut ceva taxe noi
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: răspunde că au apărut taxe noi și în mod special taxa de
xerox care a fost scoasă până la această dată pentru a mai majora bugetul local și a asigura un
serviciu public
D-nul consilier, Ghiață Adrian-Vasile: întreabă dacă e legal această taxă, considerând din punctul
său de vedere că e ilegal, deoarece nu există casă de marcat pentru a da bon persoanelor .
D-na contabil, Berbece Georgeta :propune să se cumpere chitanțiere simple pentru a da
persoanelor chitanță cu suma ,iar la sfârșitul programului aceste sume să se verse în casă pe
bază de borderou .
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:dă citire proiectului de hotărâre și prezintă și celelalte taxe
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D-nul consilier, Cosma Florin: întreabă dacă celelalte taxe sunt legale
D-nul secretar, Climescu Ciprian-Marian:răspunde că Legea nr.119/1996 privind starea civilă
prevede aceste taxe la pierderea unui certificat de naștere, dar proiectul de hotărâre prevede
doar pentru al 3-lea certificat pierdut .De asemenea la taxa privind dosarul de vanzare a unui
teren din extravilan se face precizarea că acest dosar se face în dublu exemplar , necesitând un
număr mare de coli și adrese de comunicat pentru fiecare parcelă în parte la Camera Agricolă.
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: face precizarea că taxa pe domeniul public va fi scoasă din
hotărârea finală deoarece această taxă privind terasele ar exista dintr-o hotărâre de anul trecut .
D-nul consilier, Bujdeiu Marius-Liviu : precizează referitor la terasele de pe raza comunei că mai
toate sunt terase permanente, ceea ce conform regulamentului care s-a prezentat prin proiectul
de hotărâre se vorbește mai mult de terasele sezoniere.
D-nul consilier, Berbece Iulică: vine cu propunerea ca această taxă să fie scoasă iar proiectul
privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public al Comunei
Satchinez, în vederea amplasării şi funcţionării de terase sezoniere să fie scos de pe ordinea de
zi și rediscutat în ședința viitoare.
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că regulamentul este necesar chiar dacă era taxa
apobată anterior nu exista un regulament al teraselor și nici un contract tip pentru astfel de
activități .
D-nul consilier, Mihalescu Liviu-Simion : întreabă ce reprezită taxa de 1 leu pentru eliberarea
unor copii de pe documentele existente în arhiva Consiliului Local Satchinez și Primăriei Comunei
Satchinez
D-nul secretar, Climescu Ciprian-Marian:răspunde că această taxă a fost propusă, pentru acele
documente care se eliberează la cerere pe Legea nr.544/2001 .
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 15 voturi pentru, 0 împotrivă și 0
abțineri se adoptă Hotărârea nr.12/29.07.2016
Președintele de ședință dă citire următorului punct pe ordinea de zi și anume proiectul de
hotărâre privind aprobarea completării Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2016 cu
anexe.
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: arată că vrea să fie un primar transparent și ar dori ca
fiecare sumă cheltuită să fie cunoscută și de Consiliul Local și mai departe dă citire proiectului de
hotărâre cu anexe și expunerii de motive și precizează că aceste achiziții nu se făceau înainte de
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mandatul său chiar transparent , fiind totdeauna probleme în rapoartele Curții de Conturi , ele
nefiind complete.
D-nul consilier, Ghiață Adrian-Vasile: întreabă dacă nu se poate aduce o persoană angajată fără
să mai fie nevoie să se plătească un contract în acest sens
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: răspunde că legea nu mai permite depășirea numărului de
posturi stabilite pentru unitatea administativă, în cazul comunei Satchinez acesta fiind de 30 de
posturi
D-nul consilier, Berbece Iulică: precizează că s-au făcut cursuri și persoana angajată pe achiziții
publice din primărie ar trebui să știe să facă aceste proceduri de achiziție nemaifiind necesar un
astfel de contract
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: menționează că această persoană nu este suficientă,
deoarece legea precizează că ar trebui să fie două persoane implicate în achizițiile publice ale
instituției și arată că persoana respectivă mai are și alte lucruri de făcut în fișa postului, pe linie
de cultură și de mediu .
D-nul consilier, Mihalescu Liviu-Simion : intervine și aduce în discuție valoarea acestui contract
care se consideră a fi foarte mare , la achizițiile pe care le face comuna Satchinez.
D-nul consilier, Berbece Iulică:întreabă dacă chiar așa de mare este comuna Satchinez, astfel
încât să se realizeze achiziții de către instituție, pe care persoana responsabilă cu achizițiile să
nu le poată face.
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că o sumă mare pe care vechiul consiliu local a
aprobat-o a reprezentat-o un contract cu o firmă de mentenanță Top Tech S.R.L , care făceau
servicii de întreținere pe camerele de luat vederi amplasate în comună , cu un contract de 4.860
lei /lună și se deplasau o dată pe lună pentru a le repara și din păcate ele nu mai funcționau
după ce aceștia plecau.
D-nul consilier, Ghiață Adrian-Vasile: intervine și arată că aceste camere nu au mers niciodată și
precizează că nu ar mai trebui făcute astfel de contracte .

D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:face precizarea că acest contract va fi pe o perioadă
determinată de un an de zile pentru a învăța și persoana care se ocupă de achiziții publice și
totodată menționează faptul că personalul primăriei nu a mai mers de mulți ani la cursuri de
specializare, iar toate informațiile de actualitate le luau de pe internet.
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D-nul consilier, Mihalescu Liviu-Simion: întreabă cine va răspunde dacă în situația în care cu tot
cu specialist se fac astfel de greșeli
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că acest lucru nu se va mai repeta deoarece se va
respecta procedurile conform legilor achizițiilor
D-nul secretar, Climescu Ciprian-Marian:intervine și face precizarea că acest specialist se va
ocupa de proceduri și nu de achizițiile directe care nu sunt proceduri după lege și în mod special
de achizițiile, care se vor face pe proiectele europene impreună cu persoana responsabilă din
cadrul primăriei .
D-nul consilier, Berbece Iulică: aduce în discuție vizita de acum 2-3 ani a Curții de Conturi în care
se făcea precizarea, după ce a fost citit raportul curții de conturi în consiliul local, că angajaților
primăriei trebuie să le fie completate fișele de post , pentru a se știi pentru ce activitate răspund,
pentru că atunci când trebuiau să dea cu subsemnatul la controlul curții de conturi, nimeni nu
vroia să răspundă în afară de contabil ,secretar și evident primarul, de aceea acesta face
propunerea de a se aduce 3-4 fișe de post de la câțiva oameni fără să se precizeze care , pentru
a le vedea și consiliul local și a le aprecia activitatea.
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că procedura corectă ar fi fost în momentul în care
înființai un post trebuia să-i faci și fișa postului respectivă .
D-nul secretar, Climescu Ciprian-Marian:intervine și face precizarea că în luna decembrie 2015
domnul primar a încheiat un contract privind controlul managerial al instituției, care va sprijini
primaria la intocmirea de proceduri de lucru a compartimentelor și la fise de post .
D-nul consilier, Ghiață Adrian-Vasile: precizează că fișa postului nu o va face nici o firmă
contractantă ci doar primăria are aceste atribuții .
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: arată că aceste lucruri se vor reglementa și se dorește o
eficiență și o înțelegere între compartimentele primăriei și relațiile de muncă ale angajaților .
D-nul consilier, Cosma Florin: face precizarea că aceste lucruri nu ar trebui discutate în ședința
de consiliu dacă se consideră că nu sunt necesare să fie prezentate, totodată aduce la cunoștință
că ori de câte ori cetățenii comunei vin în primărie li se vorbește urât și nu sunt respectați de
angajații instituției.
D-nul consilier, Ghiață Adrian-Vasile: arată că dacă lucrurile nu merg în primărie ar trebui
restructurată sau reformată organigrama

și consideră că ar trebui predate noi fișe de post

pentru a funcționa eficient lucrurile .
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D-na consilier,Călianu Liliana: întreabă dacă fișa postului este atribuția consiliului local sau a
primăriei
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: răspunde doamnei consilier că este atribuția primarului și a
primăriei și doar aprobarea înființării unui post sau a organigramei și a statului de funcții este
responsabilitatea consiliului local . Referitor la bunul mers al lucrurilor în primăriei acesta
recunoaște că mai este de lucrat la comportamentul unor angajați și la procedurile de lucru în
compartimente .
D-na consilier,Călianu Liliana: referitor la anexa privind contractul de prestări servicii de
consultanță în domeniul achizitiilor publice conform programului anual de achiziții, întreabă dacă
chiar are nevoie de acest specialist.
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: răspunde că acest specialist este vital pentru autoritatea
locală pentru a nu se mai greși din neștiință sau din alte motive .
D-nul consilier, Berbece Iulică: întreabă de serviciile de îndepărtare a vegetației și de igenizare in
comuna Satchinez,judetul Timiș, și de modalitatea în care s-a ajuns la valoarea de 9.000 de lei
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: răspunde că modalitatea prin care s-a ajuns la valoarea de
9.000 de lei este justificată prin activitatea dirigintelui de șantier și suprafața efectiv curățată de
36.000 mp la care a fost prezentă comisia de recepție, unde menționează că a fost doamna
viceprimar la fața locului care a întocmit proces-verbal de recepție .
D-nul consilier, Cermian Gheorghe : întreabă unde a fost locația executării lucrărilor
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: răspunde că lucrările au fost executate de la localitatea
Bărăteaz până la ieșire , pe o parte și pe alta a lateralelor drumurilor și de asemenea de la
Satchinez către localitatea Hodoni până la intrarea în această localitate .
D-nul consilier, Berbece Iulică: întreabă ce reprezintă serviciile de proiectare pentru constructia
de drumuri (intocmire documentatie tehnica pentru elaborarea proiectului tehnic PT si detalii de
executie DE) in cadrul proiectului: „Modernizare strazi in localitatile Satchinez, Hodoni si
Barateaz, comuna Stachinez, judetul Timis”
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: răspunde că valoarea de 109.998,90 lei reprezintă
elaborarea proiectului

tehnic și face precizarea că proiectul este eligibil iar acești bani se

recuperează.
D-nul consilier, Berbece Iulică: propune să fie cumpărate pe proiecte europene așa cum au fost
achiziționate la comuna Șandra, utilaje pe fonduri europene, care să ajute comuna să-și facă
singură lucrările de orice fel.
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D-nul consilier, Ghiață Adrian-Vasile:solicită să nu se mai ia ca valoare de comparație pentru
actuala administrație, cele întâmplate în anii precedenți
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: arată că de anul viitor ar vrea ca toate achizițiile să fie
făcute on line pentru a exclude suspiciunile cu privire la alegerea prețului cel mai mic sau a
vreunei firme protejate.
D-nul consilier, Berbece Iulică:întreabă dacă e prea mare suma pentru servicii de editare si
tipărire ziar local
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: arată că valoarea unui ziar este 1,30 lei și 2.100 lei/lună
achiziția făcându-se legal , fiind un mijloc de comunicare solicitat de cetățeni.
D-nul consilier, Ghiață Adrian-Vasile: ținând cont de valorile mici din contracte face propunerea
ca aceste contracte să fie publicate pe blog pentru transparență și informare și face propunerea
de a nu mai fi asumate de consilierii locali prin hotărâre de consiliul local .
D-nul secretar, Climescu Ciprian-Marian:intervine și face precizarea că planul de achiziții este un
instrument de lucru în care ar trebui să apară toate achizițiile autorității publice locale și aici se
face referire atât la achizițiile directe cât și la procedurile de achiziție cum ar fi: licitația deschisă,
licitația restrânsă,dialog competitiv ,etc., dar dacă nu se dorește o evidență de către consiliul
local în acest plan de achiziții, atunci achizițiile directe trebuie ținute într-un registru separat de
către persoana responsabilă din aparatul de specialitate al primarului cu achizițiile publice .
Se ia o scurtă pauză de cinci minute dată fiind complexitatea problemelor de pe ordinea de zi,
după care se reia ședința prin propunerea președintelui de ședință de a supune la vot proiectul
de hotărâre privind aprobarea completării Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2016
cu anexe.
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 14 voturi pentru, și 1 abținere , se adoptă
Hotărârea nr. 13/29.07.2016.
Următorul punct pe ordinea de zi îl reprezintă aprobarea Regulamentului privind ocuparea
temporară a domeniului public al Comunei Satchinez, în vederea amplasării şi funcţionării de
terase sezoniere, care în unanimitate de voturi este retras de pe ordinea de zi pentru a fi
rediscutat într-o ședință viitoare sub o altă formă decât cea prezentată,cu propunerea unanimă
de a se ține seama de suprafața în metri pătrați a teraselor și să se țină cont de specificul
acestora așa cum funcționează în prezent de terasă permanentă .
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Se trece la ultimul punct al ordinii de zi și anume proiectul de hotărâre privind aprobarea
prelungirii

contractului de închiriere nr.3005/01.09.2011 prin act adițional, pentru domnul

Moldovanu Ioan din satul Hodoni, comuna Satchinez.
D-nul secretar, Climescu Ciprian-Marian: dă citire cererii nr.473/22.07.2016 a domnului
Moldovanu Ioan

din localitatea Hodoni, comuna Satchinez prin care solicită prelungirea

contractului de închiriere nr. 2486/30.07.2009, ca urmare a expirării termenului de închiriere.
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 15 voturi pentru , se adoptă Hotărârea
nr. 14/29.07.2016.
La punctul diverse domnul primar Cheaua Florin –Olimpiu aduce în discuție o cerere adresată de
domnul Lopătaru Constantin din Hodoni, căreia îi dă citire și prin care acesta solicită închirierea spațiului
din localitatea Hodoni ,str. Renașterii, nr.16 , ca urmare a faptului că suprafața spațiului în care
locuiește ,din aceeași clădire în acest moment este insuficientă pentru doi adulți și un minor .
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: aduce la cunoștință consiliului local că acest spațiu este
fostul magazin a domnului Marcel Meltiș , unde sunt mai multe persoane acolo, deasemenea
precizează că acest spațiu este al primăriei
D-nul consilier, Ghiață Adrian-Vasile: are propunerea de a se face un birou al primăriei în acel
spațiu pentru că toți candidații au declarat în campania electorală că vor să facă un birou al
primăriei și precizează că prin acest mod autoritatea locală va fi mai aproape de cetățean .
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: precizează că sunt mai multe cereri pentru spații cu
destinația de locuință, care au fost prezentate și vechiului consiliu și arată că sunt mai multe
variante cum ar fi: fie rămâne spațiu comercial, fie spațiu pentru locuințe sau spațiu pentru
primărie .
D-nul consilier, Berbece Iulică: aduce în discuție clădirea lui Marcel Meltiș , și propune verificarea
contractului de închiriere pentru a se observa la ce se obligă chiriașul și la ce se obligă
proprietarul și astfel să se ia o decizie dacă se reziliază contractul sau nu.
D-na consilier, Bronț Alina : aduce în discuție câteva probleme ale localității Hodoni, după cum
urmează:
Prima ar fi geamurile sparte de la Biserica Catolică din Hodoni, motiv pentru care și plouă prin
acoperișul bisericii , totodată se face precizarea că biserica are cumpărată sticla dar nu are cine
să o pună și prin intermediul doamnei consilier , biserica catolică solicită un sprijin de la primărie
care să pună la dispoziție 2-3 oameni pentru a monta geamurile sparte.
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O altă problemă adusă în discuție o reprezintă casa unde era căruța mortuară a bisericii catolice
care s-a dărâmat, de aici rugămintea, dacă primăria ar putea sprijini refacerea gardului acestei
case și curățarea ei, totodată se face precizarea că o parte din cărămida bună se păstrează în
biserică și ar putea fi refolosită.
O altă problemă o reprezintă vecinul doamnei consilier, domnul Drăgoi care din cele precizate
are ajutor social și care așteaptă să vină oamenii primăriei să-i taie iarba, deoarece nu -și
întreține sub nici o formă proprietatea și are rugămintea de a se lua măsuri împotriva acestuia
deoarece nu-și justifică banii pe care îi ia prin ajutorul social primit.
D-nul consilier, Ghiață Adrian-Vasile: aduce în discuție circulația publică din comună și anume
străzile a VIII-a, a IX-a, a X-a din localitatea Satchinez , unde nu există vizibilitate cînd se
dorește ieșirea spre străzile laterale . De asemenea aduce la cunoștință intersecția din strada
nr.7 cu strada principală din care lipsesc semnele de circulație . Face precizarea că la colțul
străzii nr.7 , la piața din localitatea Satchinez și în diagonală

la club ,este căzut semnul de

circulație ,de cedează trecere, iar la intrare în comună este căzut din cauza furtunii semnul cu
localitatea Satchinez. La toate trecerile de pietoni marcate are propunerea să se pună limitatoare
de viteză care să preîntâmpine posibile accidente. Propune ca arbori rupți din cauza furtunii să
fie transportați la instituțiile din comună pentru lemn de foc . Propune oglinzi retrovizoare în
diferite colțuri ale comunei .
D-nul consilier, Stancu Costică: face precizarea că și în localitatea Bărăteaz sunt căzute multe
semne de circulație .Legat de vegetație aduce la cunoștință că la intrarea în localitatea Satchinez
când vii de la Bărăteaz , nu se vede nimic pe partea dreaptă și există riscul ca la trecerea de
nivel cu calea ferată , să se producă un accident, sens în care face propunerea ca primăria să
curețe acea zonă.
D-nul consilier, Cosma Florin: ia cuvântul și aduce în discuție faptul că în ceea ce privește ruga
comunei nu a fost anunțat deloc despre acest eveniment cu atât mai mult despre sumele
aprobate .
D-nul consilier, Ghiață Adrian-Vasile:întreabă ce este pregătit pentru Ruga de la Satchinez
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: arată că termenele de organizare au fost scurte și a fost
lăsată vechea agendă culturală cu suma care era aprobată deja de vechiul consiliu local.
Face precizarea că pentru ziua comunei Satchinez era aprobat 30.000 lei și 10.000 lei pentru
Bărăteaz. Totodată precizează că programul zilelor comunei Satchinez va avea muzică , vor
participa și 3 firme care vor veni cu standuri de băuturi e vorba de Marcel Meltiș , Coțofană
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Marian și încă o firmă care nu se știe dacă va participa și precizează că în zilele următoare, vor fi
invitați

crescătorii de animale pentru a se propune organizarea unui ceaun pe cheltuiala

acestora.
D-nul consilier, Ghiață Adrian-Vasile: are propunerea vizavi de organizarea zilelor comunei de a
se organiza un cort de 400 de metri pătrați cu tot ce are firma care organizează :lumini ,mese,
etc. și care ar intra într-un preț de 6.000 de lei și o altă propunere ar fi ca din partea primăriei
să se cumpere 7.000 de mici și să se dea din parte primăriei 2-3 mici gratuit pentru fiecare
cetățean, pentru a nu depinde de organizarea acelor ceaunuri cu mâncare.
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: întreabă cine se implică să prăjească acei mici și explică că
dacă s-ar implica o firmă care ar avea autorizație de la sanipid pentru acest lucru primăria ar fi
dispusă să fie de acord cu acest lucru, însă ca cineva, oricare persoană fizică neavizată, să facă
acest lucru poate conduce la situația în care din diferite motive, să apară probleme de sănătate
motiv pentru care nu se poate face acest lucru .
D-nul consilier, Cosma Florin: precizează că această situație se poate întâlni și la organizarea
ceaunelor
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că este târziu pentru a se pune la punct toate aceste
aspecte și arată că pentru viitoarea organizare totul va fi organizat prin firme specializate nu prin
persoane fizice.
D-nul consilier, Ghiață Adrian-Vasile: arată că nu este de acord ca la zilele comunei să se facă
bani cu oamenii din sat, dinpotrivă să fie ajutați să se bucure fiecare și cel care are și cel care
nu are .
D-nul consilier, Cosma Florin:întreabă dacă sunt reguli pentru comercianții care vor participa la
zilele comunei și dacă plătesc taxe, deoarece consideră că este o răspundere a consiliului
prezența lor la acest eveniment . Referitor la iarbă arată că este lipsă de organizare și face
propunerea ca primăria să dispună ca măcar doi oameni să curețe iarba pe fiecare localitate .
Totodată referitor la terase, solicită verificarea autorizațiilor pentru terase și ridică problema unor
hotărâri de consiliu care nu se aplică cum ar fi cele pentru aplicarea unor amenzi pentru cei care
ocupă domeniul public .Solicită semne de circulație și la Hodoni și aduce în discuție faptul că nu
mai sunt administratori la căminele culturale .
D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că în prima lună au fost depuse eforturi din partea
primăriei , pentru că a fost ruga la Hodoni și muncitorii care se ocupau de tăierea ierbii trebuiau
mutați acolo , pentru ca localitatea să fie curată pentru acest eveniment .
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Face precizarea că același lucru s-a întâmplat și în localitatea Bărăteaz și când s-a ajuns în
localitatea Satchinez lumea era nemulțumită că iarba crescuse, totodată pune în vedere că este
și obligația oamenilor de a -și face curat în fața imobilului deoarece logistic primăria nu dispune
de oameni și resurse pentru a întreține domeniul public . În ceea ce privește administratorii
căminelor culturale , s-a decis ca primăria să fie acționarul majoritar cu 80% si biserica cu 20%
și atunci există un control mai eficient al banilor.
Referitor la toate problemele expuse la diverse, se face precizarea că pentru fiecare dintre ele ,
așa cum au fost expuse de cei în cauză se vor căuta rezolvări, altele cât de repede posibil acolo
unde sunt urgențe iar altele chiar dacă vor necesita mai mult timp se vor duce la îndeplinire,
pentru bunul mers al comunității.
Nemaifiind alte probleme, ordinea de zi fiind epuizată se mulțumește pentru participare și se declară
închise lucrările ședintei Consiliului Local Satchinez de astăzi 29.07.2016 .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR COMUNĂ,

BERBECE IULICĂ

CLIMESCU CIPRIAN-MARIAN
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