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PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 13.02.2017 cu ocazia desfășurării ședinței de urgență
a Consiliului Local al Comunei Satchinez

La ședința de urgență din data de 13.02.2017, a Consiliului Local al
comunei Satchinez ,județul Timiș participă:
- domnul Cheaua Florin-Olimpiu – primarul comunei Satchinez,
- 15 consilieri locali prezenți, din totalul de 15 aleși
În calitate de invitați ai ședinței de astăzi mai participă :
- domnul Străchinariu Dan
- doamna Monaco Adriana
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 de consiliu și
în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre privind alegerea președintelui de
ședință, face precizarea că trebuie ales un alt președinte de ședință ținând cont că
mandatul de președinte de ședință al domnului Mihalescu Liviu -Simion 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. Se supune la vot și cu 15
voturi pentru, este ales președinte de ședință pentru o perioadă de trei luni,
domnul consilier, Cosma Florin .
Nemaifiind și alte obiecții exprimate, se adoptă H.C.L nr.19/ 13.02.2017.
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Mai departe se dă cuvântul președintelui de ședință ales în persoana
domnului Cosma Florin, care 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 15 consilieri din totalul de 15 aleși, astfel consiliul este
legal constituit și poate adopta hotărâri.
Domnul

consilier, Cosma Florin,

arată că această ședință de consiliu a fost

convocată prin Dispoziția Primarului Comunei Satchinez nr.44/13.02.2017,
convocarea făcându-se telefonic pentru fiecare consilier în parte .
Domnul consilier, Cosma Florin : dă citire invitației primite și 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 anterioare a
Consiliului Local Satchinez care a avut loc la data de 30.01.2017 ;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați , reprezentând noua valoare a obiectivului de

investiție

“Modernizarea DC 37 Sânandrei-Hodoni, km 2+210+9+645, Comuna
Satchinez ,județul Timiș”, după actualizarea T.V.A;
4. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru
categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin
P.N.D.L,după actualizarea T.V.A, pentru obiectivul de investiție „Modernizare
DC nr.37, Sânandrei-Hodoni, km 2+210-9+645, comuna Satchinez,județul
Timiș” ;
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea amplasamentelor pentru amenajarea
unor locuri de joacă pentru copii, în comuna Satchinez.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și utilizare
a locurilor de joacă din comuna Satchinez .
7. Diverse.
Președintele de ședință supune la vot proiectele de hotărâre ale ordinii de zi și în
unanimitate sunt aprobate, devenind astfel ordinea de zi a ședinței consiliului
local din data de 13.02.2017 .
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Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi și anume

aprobarea

procesului -verbal al şedinței Consiliului Local Satchinez care a avut loc la data de
30.01.2017.
Domnul consilier,Cosma Florin: consultă Consiliul Local dacă sunt obiecții
referitoare la aprobarea acestui proiect de hotărâre sau pe marginea celor
înscrise în procesul –verbal.
Nefiind obiecții exprimate, președintele de ședință supune la vot proiectul
de hotărâre și cu 15 voturi pentru, se adoptă H.C.L nr.20/13.02.2017.
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
indicatorilor tehnico-economici
obiectivului de

actualizați, reprezentând noua valoare a

investiție “Modernizarea DC 37 Sânandrei-Hodoni, km

2+210+9+645, Comuna Satchinez ,județul Timiș”, după actualizarea T.V.A.
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu :dă citire proiectului de hotărâre și expunerii
de motive

precum și adreselor Ministerului Dezvoltării Regionale,Administrației

Publice și Fondurilor Europene nr.2657/17.01.2017 și nr.7552/30.01.2017,privind
măsurile necesare a fi întreprinse pentru derularea P.N.D.L, ca urmare a modificării
Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal , art.291, alin. (1) lit.b) , în care se stipulează
că începând cu data de 01.01.2017, T.V.A-ul este de 19% . Se arată mai departe
că consultantul a elaborat devizul de lucrări actualizat, care urmează a fi trimis
împreună cu alte documente la M.DR.A.P.F.E., până la data de 15.02.2017 .
Nemaifiind și alte obiecții exprimate, președintele de ședință supune la vot proiectul
de hotărâre și cu 15 voturi pentru, se adoptă H.C.L nr.21/13.02.2017.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi și anume proiectul de hotărâre privind
asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se
finanțează de la bugetul de stat prin P.N.D.L, după actualizarea T.V.A, pentru
obiectivul de investiție „Modernizare DC nr.37, Sânandrei-Hodoni, km 2+2109+645, comuna Satchinez,județul Timiș”.
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu : dă citire proiectului de hotărâre și expunerii
de motive și precizează că prin Devizul general întocmit de S.C MGM DESIGN
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S.R.L-Timișoara, actualizat ca urmare a modificării cotei T.V.A începând cu data de
01.01.2017, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investitii
" Modernizare DC nr.37, Sânandrei-Hodoni, km 2+210-9+645, comuna
Satchinez,județul Timiș " , sunt trecute și sumele pentru care trebuie asigurată
finanțarea prin bugetul local .
Nefiind obiecții exprimate, președintele de ședință supune la vot proiectul de
hotărâre și cu 15 voturi pentru, se adoptă H.C.L nr.22/13.02.2017.
Un alt punct pe ordinea de zi îl reprezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea
amplasamentelor pentru amenajarea unor locuri de joacă pentru copii, pe raza
comunei Satchinez .
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu : dă citire proiectului de hotărâre și expunerii
de motive și precizează că amplasamentele propuse ,în localitatea Satchinez: va fi
în incinta Bazei Sportive Satchinez, în localitatea Hodoni : va fi situat în parcul
existent și în localitatea Bărăteaz: pe pășunea intravilan PS3. Se arată că pentru
aceste amplasamente s-a mers pe teren și s-au verificat toate aceste
amplasamente, ajungându-se la concluzia că altele mai bune nu sunt în
proprietatea comunei .
Domnul consilier, Cosma Florin:întreabă dacă nu se poate amâna aprobarea cestor
amplasamente pentru ca o comisie să poată merge la fața locului .
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu : arată că s-a mers la fața locului la fiecare
din cele 3 amplasamente propuse și au fost verificate inclusiv extrasele de C.F
pentru ca aceste amplasamente să fie în proprietatea comunei .
Domnul consilier,Cermian Gheorghe :întreabă care ar fi costul acestor locuri de
joacă și cu ce vor fi dotate .
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu : precizează că s-au cumparat prin
cumpărare directă pe S.E.A.P, conform procedurilor de licitație, trei complexe de
joacă pentru copii de între 3 și 14 ani , balansoare de lemn ,cățărătoare , tobogan
cu platformă, călușel , copertine, 20 bănci și altele .De asemenea se face precizarea
că transportul și montajul acestora intră în același preț și mai departe dă citire și
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prezintă consilierilor locali factura acestora și se prezintă poze cu imaginea acestor
produse.
Domnul consilier, Cosma Florin: face propunerea de a se construi și un trotuar în
acele parcuri care se doresc a fi înființate și care consideră acesta ar trebui să aibă
o cale de acces și precizează că nu ar trebui montate încă aceste obiecte de joacă
care urmează a fi aduse până nu sunt bine amenajate aceste amplasamente .
Domnul consilier, Stancu Costică: precizează că nu este de acord cu
amplasamentul propus în localitatea Bărăteaz și întreabă dacă nu poate fi ales alt
amplasament în această localitate și propune câteva amplasamente.
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu : precizează că din toate verificările făcute
nu ar reieși o altă suprafață care că fie în proprietatea comunei și care să fie liberă
de sarcini și totodată să nu facă obiectul retrocedării sau a unui proces în curs .
Domna consilier, Bronț Alina: întreabă ce se va întâmpla cu parcul de la Hodoni .
Domnul primar, Cheaua Florin-Olimpiu : precizează că parcul propus va fi
împrejmuit cu gard și va trebui făcut pentru a putea fi dat în folosință.
Domnul consilier, Cosma Florin: face propunerea ca cine preia lucrările la aceste
parcuri să-și asume acea lucrare până la final .
Domnul consilier, Mihalescu Liviu-Simion: intervine și precizează că trebuie urmărită
fiecare etapă a lucrării .
Domnul consilier, Berbece Iulică:întreabă dacă este și contract de montaj la aceste
produse și totodată arată că acestea ar trebui aduse astfel încât condițiile
meteorologice să permită și montarea lor în aceste amplasamente .
Domnul primar, Cheaua Florin-Olimpiu :precizează că contractul prevede și
transportul și montajul acestor obiecte și dat fiind faptul că nu se acceptă
amplasamentul propus în localitatea Bărăteaz se propune ca în ședința următoare
să se vină cu o altă propunere de amplasament de către consilierii din localitatea
Bărăteaz .
Mai departe se decide în unanimitate de voturi, ca acest hotărârea finală să fie
luată în sensul stabilirii doar a două amplasamente în localitatea Satchinez și în
localitatea Hodoni, cu amplasamentele propuse și urmând ca într-o ședință viitoare
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să fie aprobat amplasamentul care urmează a fi propus de consilierii locali și în
localitatea Bărăteaz.
Nefiind și alte obiecții exprimate, președintele de ședință supune la vot proiectul de
hotărâre și cu 15 voturi pentru, se adoptă H.C.L nr.23/13.02.2017.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi și anume proiectul de hotărâre
privind aprobarea regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă din
comuna Satchinez.
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu : dă citire proiectului de hotărâre și expunerii
de motive și precizează că având în vedere aprobarea amplasamentelor locurilor
de joacă este necesar a se stabili şi regulamentul de organizare și utilizare a
locurilor de joacă din comuna Satchinez. Se dă citire regulamentului și se
precizează că acesta va stabili atât obligatiile proprietarului, Comuna Satchinez, cat
si beneficiarilor spatiilor de joaca, amplasate pe domeniul public al comunei.
Totodată se arată că scopul acestui Regulament este de a asigura exploatarea si
folosinta in conditii corespunzatoare si de durata, a locurilor de joaca amenajate in
Comuna Satchinez .
Nefiind obiecții exprimate, președintele de ședință supune la vot proiectul de
hotărâre și cu 15 voturi pentru, se adoptă H.C.L nr.24/13.02.2017.
Ordinea de zi fiind epuizată se trece la diverse .
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: deschide punctul diverse și
precizează că din discuțiile avute cu preoții bisericilor din comună , aceștia
informează cu privire la dorința acestora de a prelua

Căminele

Culturale.Totodată arată că le-a fost explicat faptul că datoriile vin din
impozitul pe clădiri pe care trebuiau să-l achite .De asemenea se arată că
aceștia au sugerat încetarea asocierii și au primit propunerea de a participa
într-o ședință de consiliu local pentru expunerea acestei probleme .
Mai departe se precizează că Consiliul Local în această situație rămâne cu
banii investiți și mai mult se arată faptul că nu se mai merită investit în
aceste cămine culturale.
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Mai departe se dă cuvântul invitaților de astăzi, iar prima înscrisă la cuvânt
este doamna Monaco Adriana .
Doamna Monaco Adriana: întreabă când se vor face străzile și drumurile
în localitatea Bărăteaz, precizând că în curând nu se mai poate circula .
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: răspunde că nu va mai acorda
termene de realizare, deoarece riscă să nu se țină de cuvânt și prezintă
situația care în acest moment împiedică demararea acestor lucrări .
Doamna Monaco Adriana: arată că s-a primit prin poștă o decizie de
impunere sau o somație prin care i se pune în vedere că are de plătit suma
de 30 de lei taxa de salubtritate și precizează că este prea mult.De
asemenea întreabă de ce trebuie plătită taxa de pompieri .
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: răspunde referitor la somația
primită că va trebui lămurită de către Compartimentul Contabilitate
,Impozite și Taxe Locale și face precizarea că aceste somații conform noului
Cod Fiscal sunt obligatoriu a fi comunicate persoanelor fizice și juridice ,
urmând ca în 60 de zile să se meargă la Primărie pentru clarificări și pentru
lămurirea situației persoanelor în caauză .Referitor la suma prea mare care
se plătește pentru salubrizare se arată că acești bani se plătesc S.C RETIM
,din Timișoara și care la o perioadă de timp majorează această taxă .
Domnul consilier, Berbece Iulică: intervine și arată că dacă doamna
este nemulțumită de răspuns, ea va fi lămurită de angajații primăriei și nu
de către Consiliul Local .Totodată solicită doamnei Monaco să nu jignească
Consiliu Local Satchinez,spunând că domnii consilieri nu știu ce se votează
în consiliu local.
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: intervine și liniștește această
situație tensionată creată , arătând că va remedia această problemă și va
publica în ziarul local mai multe informații despre aceste modificări ale
Codului Fiscal și ale taxelor locale aprobate în ședințele de consiliu local.

7

Mai departe se dă cuvântul de către președintele de ședință ,celei de-a
doua persoane invitate în ședința de consiliu local și anume domnului,
Străchinariu Ovidiu.
Domnul,Străchinariu Ovidiu: se prezintă, arătând că este liderul Partidei
Romilor din comuna Satchinez și vrea să informeze consilierii locali cu
privire la dorința de înființa în comună două fabrici : una de ulei și una de
tâmplărie în cadrul unui proiect european ce urmează a se implementa cu
ajutorul Prefecturii Timiș și a domnului Adi Mirescu. Totodată se solicită
consiliului local punerea la dispozitie a unui spațiu pentru a putea iniția
aceste proiecte și face precizarea că școala mică ar fi ideală pentru
desfășurarea pentru început a unei activități .
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: arată că este dispus să sprijine
demararea unui astfel de proiect și urmează a avea o întâlnire și cu domnul
Adi Mirescu, pentru mai multe detalii, pe care ulterior îl va invita și într o
ședință de consiliu local pentru explicații și prezentarea proiectului.
Doamna consilier, Călianu Liliana : aduce în discuție problema câinilor
vagabonzi, care se crede din ceea ce se discută de către oameni că cineva îi aduce
și-i lasă aruncați prin comună.
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: arată că deja s-a interesat de
această problemă, date fiind desele reclamații venite de la diferite persoane
și consideră că ar trebui găsită o firmă. Totodată arată că spre localitatea
Șag , din județul Timiș , ar fi o firmă care se ocupă cu strângerea și
îngrijirea acestor câini și care ar avea în momentul de față trei feluri de
abonamente, însă precizează acesta suma minimă ar fi de 662 lei/câine,
cea ce ar duce la un cost foarte mare , ce urmează a fi suportat din bugetul
local.
Mai departe se dă citire de către primarul comunei la două cereri
înregistrate la sediul Primăriei Comunei Satchinez cu nr.78/10.02.2017 și
nr.79/10.02.2017 ale doamnei Chifan Maria, domiciliată în localitatea
Hodoni, str.Calea Timișoarei ,nr.25 și a domnului Lopătaru Constantin ,
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domiciliat în localitatea Hodoni, str.Renașterii ,nr.16, prin care se solicită
dezafectarea și repararea spațiului rămas neînchiriat, dintre cele 2 imobile
de pe strada Renașterii nr.16 ,care afectează spațiile închiriate prin unele
degradări ale acestui spațiu neîngrijit de nimeni .
Domnul primar,Cheaua Florin-Olimpiu: precizează că în urma acestor
solicitări s-a deplasat la fața locului împreună cu domnul Mihalescu Liviu –
Simion, consilier local , fost viceprimar al comunei ,unde s-a constatat că
un robinet era deschis și care curgea continuu . Totodată se face precizarea
că nu existat și nici nu a fost vreodată întocmit vreun proces-verbal de
predare –primire a acestui spațiu pentru ca cineva să fie tras la răspundere
pentru ceea ce se întâmplă . De asemenea se aduce la cunoștință faptul că
s-a reparat acel robinet care curgea și se votează în unanimitate așa cum
se stabilise și în cursul anului trecut ca acel spațiu să devină un birou al
Primăriei Satchinez, pentru încasarea taxelor și impozitelor locale .
Nemaifiind alte probleme, ordinea de zi fiind epuizată se mulțumește pentru
participare și se declară închise lucrările ședinței de urgență a Consiliului Local
Satchinez de astăzi 13.02.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
COSMA FLORIN

SECRETAR,
CLIMESCU CIPRIAN-MARIAN
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