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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 31.05.2016 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 10 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.130 /30.05.2016, 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 nou proiect
de hotărâre care nu necesită întârziere, după cum urmează:
1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016;
În unanimitate de voturi proiectul ordinii de zi a fost aprobat devenind ordinea de zi a ședintei de urgență a
consiliului local de astăzi 31.05.2016 .
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 18.05.2016 .
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 18.05.2016 .
Nefiind obiecții se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 9 voturi pentru, se adoptă
Hotărârea nr.69/31.05.2016.
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Se trece la derularea următorului punct prevăzut la ordinea de zi și în acest sens se dă citire proiectului de hotărâre
privind modificarea art.7 din H.C.L nr.66/15.09.2014 de aprobare a instrumentării proiectului “Modernizare
drumuri agricole în comuna Satchinez , județul Timiș”
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, arătând că se modifică art.7 din H.C.L nr.66/15.09.2014 de aprobare a
instrumentării proiectului “Modernizare drumuri agricole în comuna Satchinez , județul Timiș” care va
avea următorul conținut:“Art.7.- Pe data prezentei hotărâri se revocă hotărârea nr.104 din 11 decembrie 2013 „
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 9 voturi pentru, se adoptă
Hotărârea nr.70 / 31.05.2016
Următorul punct al ordinii de zi, îl reprezintă atribuirea denumirii “ Strada Irisului ” unei străzi nou create
în localitatea Satchinez , județul Timiș .
Domnul secretar,Climescu Ciprian-Marian :dă citire proiectului de hotărâre și arată că se propune
atribuirea de denumire unei străzi din Comuna Satchinez, care este situată în fosta Zootehnie –C.A.P
Satchinez .Totodată se prezintă Consiliului Local avizul Consiliului Județean Timiș pentru această stradă.
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 9 voturi pentru,

se adoptă

Hotărârea nr.71/31.05.2016 .
Ultimul punct pe ordinea de zi îl reprezintă aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 .
Domnul secretar,Climescu Ciprian –Marian : dă citire proiectului de hotărâre și expunerii de motive a
primarului și face precizarea că această rectificare este necesară ca urmare a regularizării cheltuielilor pe
articole și aliniate bugetare și a implementării programului Forexebug.
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 9 voturi pentru,

se adoptă

Hotărârea nr.72/31.05.2016 .
Nemaifiind alte probleme , ordinea de zi fiind epuizată se mulțumește pentru participare și se declară închise lucrările
ședintei de urgență a Consiliului Local Satchinez de astazi 31.05.2016.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BERBECE IULICĂ

SECRETAR COMUNĂ,
CLIMESCU CIPRIAN-MARIAN
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