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Nr. 4457/21.09.2016

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 21.09.2016 cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare
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 extraordinare a Consiliului Local Satchinez și arată ca fiind prezenți 15
consilieri locali din totalul de 15 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.198 /19.09.2016, convocarea făcându-se în scris
pe bază de convocator 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 25.08.2016;
2. -

Proiect

de

hotărâre

privind

aprobarea

prelungirii

contractului

de

închiriere

nr.3761/07.11.2011 prin act adițional, pentru domnul Covaci Marin din localitatea Hodoni,
comuna Satchinez;
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3. -

Proiect

de

hotărâre

privind

aprobarea

prelungirii

contractului

de

închiriere

nr.3762/07.11.2011 prin act adițional, pentru domnul Covaci Radu din localitatea Hodoni,
comuna Satchinez;
4. Proiect de hotărâre privind

desemnarea

reprezentantului Consiliului Local al comunei

Satchinez, în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară

Apă–Canal Timiș
5. Diverse
Se supune la vot și în unanimitate de voturi proiectul ordinii de zi este aprobat devenind
ordinea de zi a ședinței extraordinare a consiliului local din data de 21.09.2016 .
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 25.08.2016 .
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 25.08.2016 . Nefiind obiecții se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 15 voturi pentru, se
adoptă Hotărârea nr.21/21.09.2016.
Se trece la derularea următorului punct prevăzut pe ordinea de zi și în acest sens se dă citire
proiectului

de

hotărâre

privind

aprobarea

prelungirii

contractului

de

închiriere

nr.3761/07.11.2011 prin act adițional, pentru domnul Covaci Marin din localitatea Hodoni,
comuna Satchinez.
Domnul primar, Cheaua Florin-Olimpiu : dă citire proiectului de hotărâre și cererii depuse de
domnul Covaci Marin din localitatea Hodoni, prin care solicită prelungirea contractului de
închiriere pentru încă 5 ani .
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Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 15 voturi pentru, se adoptă
Hotărârea nr.22/21.09.2016 .
Următorul punct al ordinii de zi, îl reprezintă aprobarea prelungirii contractului de închiriere
nr.3762/07.11.2011 prin act adițional, pentru domnul Covaci Radu din localitatea Hodoni,
comuna Satchinez.
Domnul primar, Cheaua Florin-Olimpiu : dă citire proiectului de hotărâre și cererii depuse de
domnul Covaci Radu din localitatea Hodoni, prin care solicită prelungirea contractului de
închiriere pentru încă 5 ani.
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 15 voturi pentru, se
adoptă Hotărârea nr.23/21.09.2016 .
Ultimul punct pe ordinea de zi îl reprezintă desemnarea
Local al comunei Satchinez, în Adunarea

reprezentantului Consiliului

Generală a Asociaților Asociației

de

Dezvoltare

Intercomunitară Apă–Canal Timiș.
Domnul primar, Cheaua Florin-Olimpiu : dă citire proiectului de hotărâre și expunerii de
motive și face precizarea că acest proiect de hotărâre a fost necesar a fi întocmit, ca urmare a
înlocuirii domnului fost primar Vișinescu Luceafăr în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Apă–Canal Timiș, cu noul primar ales .
Nefiind alte obiecții se supune la vot proiectul de hotărare și cu 15 voturi pentru, se
adoptă Hotărârea nr.24/21.09.2016 .
Mai departe se trece la punctul diverse de pe ordinea de zi .
Domnul consilier Pepa Voin: informează consiliul local că în localitatea Hodoni sunt
probleme cu domnul Lucaci Alexandru deoarece lasă vițeii în stadă și precizează că de
nenumărate ori i s-a atras atenția, însă de fiecare dată i se răspunde ironic și nu ia nici o măsură
în acest sens .
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Domnul primar, Cheaua Florin-Olimpiu : arată că nu cunoaște această problemă , dar
consideră că ar trebui ca domnul Lucaci să-și facă grajduri sau să fie trecut în contractul de închiriere
faptul că nu are voie cu aceste animale în stradă.
Domnul consilier, Berbece Iulică: precizează că până la această dată, sunt luate hotărâri de
consiliu din anii precedenții, iar în ceea ce privește aceste probleme arată că ar trebui ca în astfel de
situații să se aplice .
Domnul consilier,Cermian Gheorghe: aduce în discuție decolmatarea canalelor, drumul
Satchinez-Biled care ar trebui reparat și problema camerelor de luat vederi pentru cei ce fură din
câmp.
Domnul primar, Cheaua Florin-Olimpiu :arată că în ceea ce privește decolmatarea canalelor
vor avea loc discuții pentru ca aceasta să se facă așa cum trebuie iar în ceea ce privește
drumurile,precizează că au fost făcute adrese prin care i s-a solicitat constructorului să rezolve
problema, însă face precizarea că firmele acestea au multe lucrări pe care caută să le efectueze și nu
mai ajung să le repare pe cele din această zonă.
În ceea ce privește camerele face precizarea că acestea nu sunt foarte performante iar din
discuțiile avute cu tehnicienii de la Telekom , serverele nu mai corespund la câte camere montate
sunt, todată arată că pentru montarea acestor noi servere, e nevoie de asemenea de alte încăperi în
care să fie montate și probabil trebuie semnat un alt contract.
Domnul consilier, Berbece Iulică: precizează că atunci când au fost alocați bani acum trei ani
s-a spus în Consiliul local că aceste camere sunt cele mai performante la acel moment
Domnul consilier, Cosma Florin: întreabă dacă nu se poate renunța la acest contract cu
camerele video din comună deoarece consideră că s-a plătit mentenanță pe ele și ele nu funcționează
cum ar trebui .
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Domnul primar, Cheaua Florin-Olimpiu :arată că cei responsabili cu mentenanța camerelor nu
au venit în această lună , motiv pentru care nu li se va face plata
Domnul consilier, Cosma Florin: solicită să fie chemați în ședința următoare, așa cum s-a stabilit
în ședința precedentă: d-na avocat ce reprezintă comuna în instanță , un reprezentant al Aquatim și
un reprezentant al firmei care se ocupă cu camerele video montate în comună, pentru a da explicații
cu privire la problemele din comună pe aceste teme .
Domnul consilier, Berbece Iulică: intervine și face propunerea ca toate contractele încheiate în
mandatul precedent de fostul primar să fie verificate și revăzute clauzele acestora, iar cele care nu
sunt în regulă , consideră că ar trebui reziliate .
Domnul primar, Cheaua Florin-Olimpiu :arată că acest lucru se desfășoară încă de la preluarea
mandatului acestuia și precizează că în timp, acestea vor fi toate verificate .
Doamna consilier, Călianu Liliana :arată că a depus două cereri pentru delegarea unor persoane
atât în comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitatea de
învățământ preuniversitar de pe raza comunei Satchinez

cât și pentru desemnarea

reprezentanților unității administrativ-teritoriale a comunei Satchinez

în Consiliul de

Administraţie al Şcolii Gimnaziale.
Domnul primar, Cheaua Florin-Olimpiu :arată că datorită controlului curții de conturi care se
desfășoară în această perioadă la sediul primăriei și care necesită prezența aparatului de specialitate
în permanență, nu s-au putut emite imediat aceste dispoziții solicitate și face precizarea că în zilele
următoare se vor emite aceste dispoziții .
Domnul consilier,Stancu Costică: întreabă dacă lemnele pentru școală se mai aduc și aduce în
discuție canalul de la Bărăteaz care este ocupat și ar trebui curățat .
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Domnul primar, Cheaua Florin-Olimpiu :arată că lemnele vor fi aduse în perioada următoare iar în
ceea ce privește curățarea canalelor acesta precizează că nu se mai poate interveni la aceste canale
fără avizul firmei Excelsior cea care a preluat mlaștinile de la Satchinez .
Mai departe se fac precizări despre preluarea mlaștinilor de către această firmă în sensul că se
știa cu un an înainte că rezervația nu va mai fi ținută de Muzeul Banatului și era necesar ca primaria
sa aloce un buget pentru întreținerea acestei rezervații , lucru care nu s-a făcut astfel fiind preluată de
această societate .
Domnul consilier,Cermian Gheorghe:întreabă de plopii de pe aleea gării dacă vor mai fi tăiați și
propune ca în locul lor să se planteze pomi ornamentali .
Domnul primar, Cheaua Florin-Olimpiu :arată că plopii vor fi tăiați în perioada următoare după
discuția avută cu domnul Iulian Coroamă și precizează că i s-a pus în vedere să nu fie distruse acele
trotuare din dreptul plopilor, deoarece sunt făcute pe fonduri europene.
Domnul consilier, Sănilă Flavius: întreabă de cele 2 panouri de la Bărăteaz și despre faptul că
până la această dată nu se schimbă becurile în Bărăteaz chiar dacă se fac apeluri la numărul afișat,
unde se pare , din spusele acestuia, că nu răspunde nimeni.
Domnul primar, Cheaua Florin-Olimpiu : arată că o să aibă o discuție cu domnul Iulian Coroamă,
în ceea ce privește becurile cât despre cele două panouri precizează că este o firmă din județul Olt
care a venit cu o factură uriașă căreia i s-a dat să o storneze și să-și ridice aceste panouri pe care
până acum nu le-au ridicat .
Domnul consilier,Berbece Iulică: vine cu propunerea de a se înființa un S.R.L, pe lângă primărie
pentru a fi angajați oameni din comună și dă ca exemplu societatea comercială înființată de comuna
Șandra .
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Domnul primar, Cheaua Florin-Olimpiu :arată că pentru acest lucru va trebui văzut dacă bugetul
primăriei va permite înființarea unei astfel de societăți și precizează că în perioada următoare se va
deplasa la Șandra pentru a vedea cum funcționează și cum se susține o astfel de societate.
Domnul consilier,Berbece Iulică:vine cu propunerea ca persoanele fizice datornice din comună să
fie scutite de la plata penalizărilor la impozitele și taxele locale
Domnul primar, Cheaua Florin-Olimpiu :arată că va iniția un astfel de proiect pe viitor chiar dacă
sunt păreri pro și contra deoarece instituția primăriei nu mai primește bani de la bugetul de stat și
face precizarea că numai dacă se plătește debitul integral o persoană fizică urmează a fi scutită .
Domnul consilier,Cermian Gheorghe:își manifestă dezacordul față de inițierea unui astfel de proiect
și precizează că o astfel de hotărâre va încuraja populația să nu -și mai plătească pe viitor impozitele
și taxele .
Nemaifiind alte probleme , ordinea de zi fiind epuizată se mulțumește pentru participare și se declară
închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local Satchinez de astăzi 21.09.2016.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BERBECE IULICĂ

SECRETAR COMUNĂ,
CLIMESCU CIPRIAN-MARIAN
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