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

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 31.10.2016 cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a
Consiliului Local al Comunei Satchinez

La ședința ordinară din data de 31.10.2016, a Consiliului Local al comunei Satchinez ,participă:
- domnul Cheaua Florin-Olimpiu – primarul comunei Satchinez,
- 14 consilieri locali din totalul de 15, lipsă fiind domnul consilier Ghiață Adrian-Vasile
În conformitate cu prevederile art.117 , lit.,,b", la lucrările ședintei consiliului local participă de drept
secretarul comunei, domnul Climescu Ciprian –Marian.
Primarul comunei, domnul Cheaua Florin –Olimpiu deschide ședința și arată că de pe ordinea de zi a fost
scos proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția ”Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” a terenului pentru
construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia, ca urmare a clarificări
situației terenurilor care se vor pune la dispoziția proiectului și precizează că în locul acestui
proiect de hotărâre a fost introdus un nou proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor
băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pe luna octombrie
2016. În calitate de inițiator al proiectului de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, deschide
ședința de consiliu și face precizarea că trebuie ales un alt președinte de ședință ținând cont că mandatul
de președinte de ședință al domnului Berbece Iulică a ajuns la final prin împlinirea termenului de trei luni .
Domnul primar dă citire proiectului de hotărâre așa cum a fost întocmit și solicită propuneri din partea
consilierilor locali prezenți la ședință. Este ales președinte de ședință pentru o perioadă de trei luni, domnul
consilier Pepa Voin. Nemaifiind și alte obiecții exprimate, cu 14 voturi pentru, se adoptă
Hotărârea nr.29/ 31.10.2016
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Domnul consilier, Pepa Voin , 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 14 consilieri
din totalul de 15 și astfel Consiliul Local este legal constituit și poate adopta hotărâri.
Domnul consilier, Pepa Voin arată că această ședință de consiliu a fost convocată prin Dispoziția
Primarului Comunei Satchinez nr.235/19.10.2016, convocarea făcându-se în scris pe bază de covocator și
invitație, care a fost trimisă fiecărui consilier în parte.
Mai departe președintele de ședință dă citire proiectului ordinii de zi, după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local Satchinez care
a avut loc la data de 29.09.2016 .
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care
solicită cheltuieli de deplasare pe luna octombrie 2016 .
4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Satchinez, județul Timiș , în anul 2016.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.3573/17.10.2011,
prin act adițional, pentru domnul Archir Gheorghe, din localitatea Satchinez, str.Crizantemelor,
nr.23, județul Timiș.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.3819/09.11.2011
prin act adițional, pentru domnul Boțiu Dușan din localitatea Hodoni,str.Renașterii ,nr.4, județul
Timiș.
Președintele de ședință supune la vot proiectele de hotărâre ale ordinii de zi și cu 14 voturi pentru sunt
aprobate, devenind astfel ordinea de zi a ședinței consiliului local din data de 31.10.2016 .
Domnul consilier Pepa Voin ,președinte al ședinței din 31.10.2016 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 29.09.2016.
Nefiind obiecții exprimate, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și cu 14
voturi pentru, se adoptă Hotărârea nr.30/31.10.2016.
Mai departe se trece la următorul punct de pe ordinea de zi a ședinței iar președintele de ședință dă
citire proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic
care solicită cheltuieli de deplasare pe luna octombrie 2016 .
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D-nul primar,Cheaua Florin-Olimpiu :arată că acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi în ultimul
moment ca urmare a primirii ulterioare publicării proiectelor de hotărâre pe site-ul www.satchinez.ro, a
adresei Școlii Gimnaziale Satchinez
Nemaifiind și alte obiecții exprimate, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
și cu 14 voturi pentru, se adoptă Hotărârea nr.31/31.10.2016
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi și anume proiectul de hotărâre privind modificarea
organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Satchinez,
județul Timiș , în anul 2016.
Domnul primar, Cheaua Florin-Olimpiu: dă citire proiectului de hotărâre și expunerii de motive și prezintă
documentele care au stat la baza acestui proiect.
Doamna consilier,Călianu Liliana : precizează că la punctele prezentate nu are obiecții, însă la
propunerea de angajare a unui consilier al primarului are obiecții, deoarece nu vede utilitatea și
necesitatea acestuia .
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: arată că consilierul personal al primarului va avea atribuții în ceea
ce privește mediul, cultura și sportul și va primi ulterior și alte atribuții pe care le consideră necesare pentru
ca activitatea în instituție să funcționeze eficient .
Domnul consilier Berbece Iulică: întreabă cum de se înființează acest post deoarece acesta a fost desființat
în mandatul precedent .
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: arată că a fost întocmită o notă de fundamentare și o expunere de
motive a primarului, cu toate modificările propuse și un proiect de hotărâre în urma căruia A.N.F.PBucurești și-a dat avizul pentru aceste modificări care se vor efectua în organigrama și statul de funcții a
instituției.
Domnul consilier Berbece Iulică:precizează că personal este de acord cu angajarea unui consilier personal
al primarului, dacă domnul primar crede că va fi ajutat de un astfel de consilier și arată că de luna viitoare
se va urmări fiecare proiect care a fost propus din partea U.N.P.R, la alegeri, deoarece arată acesta, s-au
promis multe și nu s-a făcut nimic. Totodată precizează că s-a promis filmarea ședințelor de consiliu și
urcarea lor pe site-ul instituției, pentru o mai bună transparență, fapt care nu s-a întâmplat până în
prezent.
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: arată că în toată această perioadă au fost bani de achitat pentru că
au fost asumate tot felul de obiective, care sunt mai mult decât bugetul local poate duce, motiv pentru
care, anumite obiective propuse în campanie nu au putut fi puse în aplicare până acum.
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Domnul consilier, Mihalescu Liviu Simion: intervine și face precizarea că atunci când s-a candidat, s-a știut
din partea fiecăruia în ce probleme se intră .
Domnul consilier, Cosma Florin : arată că este este de acord cu acest post de consilier al primarului și
consideră că primarul ar trebui ajutat de un astfel de om care ar trebui să aibă o anumită pregătire.
Doamna consilier,Călianu Liliana : întreabă ce o să facă acest consilier al primarului cu aceste
atribuții care îi sunt delegate
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: precizează că în acest moment sunt probleme din punct de vedere
a mediului pentru comună și aduce în discuție societatea RETIM, care se pare că până la acestă dată de pe
raza comunei Satchinez, se strângea cea mai mare cantitate de deșeuri din județul Timiș, motiv pentru
care o dată cu atribuțiile pe mediu date consilierului pesonal se va merge pe rampa de gunoi de la Ghizela
pentru a se verifica cantitățile declarate de RETIM.
Domnul consilier, Stancu Costică: reclamă situația soției sale angajată la Compartimentul de taxe și
impozite din cadrul primăriei, deasemenea reclamă faptul că i s-a dat concediu colegei de birou Stoica
Laura în momentul în care controlul Curții de Conturi era în desfășurare și erau situații de întocmit ceea ce
a impus statul peste program al soției sale. Totodată arată că nu este de acord cu angajarea unui consilier
personal și menționează faptul că ar trebui angajată mai degrabă o persoană la compartimentul de taxe și
impozite a primăriei datorită volumului mare de lucru.
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: precizează că doamna Stancu este operator de rol în cadrul
primăriei și a trebuit să stea peste program datorită solicitării Curții de Conturi . Totodată precizează faptul
că și doamna contabilă, Berbece Georgeta a fost obligată datorită atribuțiilor de contabilitate pe care le are
să se supună aceluiași program și poate în mai multe zile decât doamna Stancu .
Nemaifiind și alte obiecții exprimate, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
și cu 11 voturi pentru și 3 voturi împotrivă, se adoptă Hotărârea nr.32/31.10.2016
Se trece la următorul proiect al ordinii de zi și anume proiectul de hotărâre privind aprobarea
prelungirii

contractului de închiriere nr.3573/17.10.2011,

prin act adițional, pentru domnul

Archir Gheorghe, din localitatea Satchinez, str.Crizantemelor, nr.23, județul Timiș.
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:dă citire proiectului de hotărâre și expunerii de motive și arată că
are toate datoriile plătite la zi .
Nemaifiind și alte obiecții exprimate, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
și cu 14 voturi pentru, se adoptă Hotărârea nr.33/31.10.2016
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Ultimul proiect al ordinii de zi îl reprezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea

prelungirii

contractului de închiriere nr.3819/09.11.2011 prin act adițional, pentru domnul Boțiu Dușan din
localitatea Hodoni,str.Renașterii ,nr.4, județul Timiș.
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: dă citire proiectului de hotărâre, expunerii de motive și prezintă
situația actuală a acestor chiriași.
Domnul consilier, Mihalescu Liviu Simion:întreabă dacă are datoriile plătite la zi pentru a i se aproba
prelungirea
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că în acest moment datoriile acestora nu sunt achitate integral
dar nici nu-i poate scoate afară în această perioadă de iarnă, însă face precizarea că aceștia vor da în
perioada următoare o declarație la notar pe proprie răspundere, prin care se vor obliga să-și achite debitul
pe care îl au .
Nemaifiind și alte obiecții exprimate, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
și cu 14 voturi pentru, se adoptă Hotărârea nr.34/31.10.2016.
La diverse se dă cuvântul domnului primar, care revine cu precizări la scoaterea de pe ordinea
de zi inițială a proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția ”Proiectului regional de dezvoltare
a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” a terenului pentru
construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: precizează că în acest proiect de hotărâre trebuiau aprobate
suprafețele de teren care să fie puse la dispoziția proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă ,
însă s-a constatat că aceste terenuri nu sunt clar determinate ,neexistând extrase de C.F cu suprafețele
clare , ci doar niște procese verbale întocmite din care reieșea alocarea unor suprafețe provizorii fixate ,
însă nu erau făcute dezmembrări sau alipiri de teren pentru a se putea determina clar suprafațele alocate
proiectului .
Domnul consilier, Pepa Voin :arată că la momentul începerii proiectului nu s-a spus că se va face o
canalizare și totată mizeria se va aduna la Hodoni
Doamna consilier, Bronț Antonela:precizează că nu s-a spus în nici o ședință până acum care vor fi aceste
terenuri care se vor da pentru proiect
Doamna consilier,Călianu Liliana : întreabă dacă nu poate fi chemat domnul Cohuț Lucian să
prezinte în detaliu această situație.
Domnul consilier Berbece Iulică:intervine și precizează că-și aduce aminte că a venit cineva odată la o
ședință în care a prezentat proiectul și a zis că vor fi 15 locuri de muncă
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Domnul consilier, Cosma Florin :a solicitat ca în cazul în care vine vreun reprezentant de la Aquatim într-o
ședință de consiliu să fie invitată și doamna avocată pentru a lămuri această situație.
Domnul consilier, Mihalescu Liviu Simion: aduce în discuție faptul că capătul Cartizului nu are de loc apă de
o perioadă de timp
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:precizează că Aquatim-ul a solicitat primăriei, permis de intervenție
pentru a executa niște lucrări pe lângă fosta conductă de apă și de asemenea s-au angajat să facă și
curățenie , ceea ce nu s-a mai întâmplat, motiv pentru care s-a luat legătura în repetate rânduri cu trei
directori interimari ai acestei societăți de-a lungul acestui timp și fiecare dintre ei s-au angajat să schimbe
conductele respective și să ajungă până în Cartiz. Mai departe arată că urmează să se apeleze la directorul
general al acestei societăți pentru clarificarea problemelor.
Doamna consilier,Călianu Liliana : întreabă de ce la casa de la terenul de fotbal merge becul
încontinuu
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că nu știa de această situație în prezent , deoarece vorbise cu
domnul Vali Popovici să-l dezansambleze și care se pare că acesta nu a reușit să-l dea jos de la iluminatul
public , însă face precizarea că va fi dat jos în zilele următoare .
Domnul consilier, Cosma Florin :întreabă dacă se plătește taxă la primărie, pentru amplasarea de corturi pe
terenul de fotbal al comunei
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că până la acest moment nu s-a plătit nimic pentru
evenimentele organizate pe teren dar face precizarea că de la anul nu vor mai fi organizate evenimente pe
teren, deoarece nu sunt condiții pentru buna desfășurare a unor astfel de activități .
Domnul consilier, Lihet Alin Sebastian: arată că în Hodoni sunt șase becuri care s-au ars și nu vine nimeni
să le schimbe , chiar dacă s-a sunat în repetate rânduri la firma care se ocupă cu schimbarea lor.
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu:arată că nu știe de această situație și nu cunoaște motivele pentru
care firma nu mai răspunde la apelurile cetățenilor dar precizează că în situația în care nu poate să mai
facă față solicitărilor, firma va trebui schimbată .
Doamna consilier, Bronț Antonela:întreabă ce se mai știe de drumul Sânandrei-Hodoni
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: răspunde că procedura de licitație a reînceput și până acum sunt
înscrise on-line în SEAP, 9 firme ,urmând ca în perioada următoare să se facă evaluarea acestora la
documentele depuse .
Domnul consilier, Cosma Florin :întreabă de controlul Curții de Conturi și solicită câteva detalii în acest sens
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: răspunde că până în acest moment sunt 19 puncte lăsate spre
rezolvare de Curtea de Conturi și prezintă o parte din ele după cum urmează:
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-

Cazul Bisericilor Ortodoxe Bărăteaz și Hodoni, care au semnat contracte de asociere în
participațiune și desfășurând activități economice trebuiau să depună declarații de impunere ,
prejudiciul creat ridicându-se în mare, la 4 miliarde pentru Bărăteaz și 3,8 miliarde pentru Hodoni .

-

Un alt punct a fost salariile angajaților primăriei și în special a celor cu contract de muncă,
personalul contractual la care salariile nu au mai crescut din 2008 și încadrarea acestora s-a făcut la
salariul minim pe economie. Curtea de Contori a motivat că salariile trebuiau raportate la grilele din
2008 , mai precis O.G nr.9/2008 și O.G nr.10/2008 ceea ce micșorează cu mult salariile acestor
angajați.

-

Un alt punct atins de Curtea de Conturi a fost firma S.C Montaj Service S.R.L , care s-a ocupat de
curățenie și care v-a trebui să dea înapoi 90.000 lei

-

O altă firmă cu probleme a fost firma domnului Mateș cu dezăpezirea, care neavând situația de
lucrări i s-a imputat suma de 1 miliard 600 de mii de lei .

Face precizarea că la momentul în care decizia finală a curții de conturi va fi comunicată
Consiliului Local, ea va fi citită în întregime în ședință de consiliu, pentru a se cunoaște situația
reală și la zi a constătărilor făcute și a măsurilor ce se impun ulterior.
Domnul consilier, Cosma Florin :întreabă dacă se știu drumurile ce se vor asfalta în Hodoni
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: răspunde că drumurile ce se vor asfalta pe fonduri europene sunt
strada Românească,str.Germană și în general străzile centrale ale localității și totodată face precizarea că în
fiecare an își propune să asfalteze 1km de drum din bugetul propriu.
Nemaifiind alte probleme, ordinea de zi fiind epuizată se mulțumește pentru participare și se declară
închise lucrările ședintei Consiliului Local Satchinez de astăzi 31.10.2016 .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR COMUNĂ,

PEPA VOIN

CLIMESCU CIPRIAN-MARIAN
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