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12. Proiect de hotărâre privind modificarea și complectarea HCL 106/29.10.2019 privind modificarea 
și completarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate a primarului 
comunei Satchinez. 

13. Discuții și interpelări. 
 
   Președintele de ședință supune la vot proiectele de hotărâre ale ordinii de zi și în unanimitate de 

voturi a celor prezenţi, sunt  aprobate, devenind astfel ordinea de zi a ședinței consiliului local din data de 
21.02.2019. 

Doamna consilier, Dan Anca Claudia: arată că dl. primar a propus pe ordinea de zi suplimentară. 
Domnul primar, Cheaua Florin Olimpiu: propun eliminarea ultimului punct pe ordinea de zi si 

adăugarea unui alt punct de pe ordienea de zi suplimentară si anume: proiect de hotărâre privind aprobarea 
valorii de investiție și a solicitării unei Scrisori de garanție de la F.N.G.C.I.M.M. S.A. I.F.N., pentru 
implementarea proiectului intitulat „Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență a comunei 
Satchinez, județul Timiș ” 

Se supune la vot ordinea de zi și în unanimitate de voturi a celor prezenţi, este aprobată. Se trece la 
punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței. Se propune votarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 
bugetului local pe anul 2020. Doamna contabil Berbece Georgeta explica sumele cuprinse in buget. 

Doamna consilier, Călianu Liliana: implicit se votează si bugetul scolii iar pe lângă bursele de 
preformata, de merit si sociale pe baza de adeverință in funcție de venitul familiei exista si burse sociale 
pentru copii care sunt orfani sau bolnavi conform adeverințelor medicale, iar din păcate avem copii la scoală 
astfel de cazuri si cuantumul bursei se stabilește in consiliul local. Exista 12 cereri pentru aceste burse. 

Nefiind obiecții exprimate, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi 
pentru se adoptă  H.C.L nr.23/21.02.2020. 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, referitor Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Strategiei anuale și a Planului de achiziție publică pe anul 2020. 

Nefiind obiecții exprimate, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi 
pentru se adoptă  H.C.L nr.24/21.02.2020. 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, referitor Proiect de hotărâre privind stabilirea și 
sancționarea unor contravenții pe raza unității administrativ teritoriale a comunei Satchinez. 

Domnul primar, Cheaua Florin Olimpiu: Cum vi se pare acest proiect de hotărâre? 
Domnul consilier, Cosma Florin: Ce autoritate are primaria cu racordarile ilegale de la Aquatim? 
Domnul primar, Cheaua Florin Olimpiu: Legea ne permite sa putem aplica si noi sanctiuni si 

contraventii, nu doar politia. Partea de retea si apa este a primăriei, Aquatimul doar administrează aceste 
lucruri. In momentul in care aflam ca cineva s-a racordat ilegal, primăria li poate sancționa pe acel om. 

Domnul consilier, Cosma Florin: Aplicarea amenzilor cine o face din primarie? 
Domnul primar, Cheaua Florin Olimpiu: Se va numi o comisie prin dispoziție a primarului. 
Domnul consilier, Berbece Iulică: as vrea ca toate informatiile despre acest proiect sa fie publicate 

si in ziar. 
Domnul primar, Cheaua Florin Olimpiu: categoric 

Nefiind obiecții exprimate, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi pentru 
se adoptă  H.C.L nr. 25/21.02.2020. 

Se trece la urmatorul punctul de pe ordinea de zi, referitor la Proiect de hotărâre privind însușirea 
documentației cadastrale de primă înscriere pentru imobilele terenuri-străzi și drumuri 4(DS) din localitatea 
Satchinez,județul Timiș. 

Nemaifiind obiecții exprimate, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 
voturi pentru, se adoptă  H.C.L nr. 26/21.02.2020. 

Se trece la urmatorul punctul de pe ordinea de zi, referitor la Proiect de hotărâre privind însușirea 
documentației cadastrale de primă înscriere pentru imobilele terenuri- străzi și drumuri 2(DS) din localitatea 
Hodoni,comuna Satchinez,județul Timiș. 

Nemaifiind obiecții exprimate, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 
voturi pentru, se adoptă  H.C.L nr. 27/21.02.2020. 

Se trece la următorul punctul de pe ordinea de zi, referitor la Proiect de hotărâre privind însușirea 
documentației cadastrale de primă înscriere pentru imobilele terenuri-străzi și drumuri 2 (DS) din localitatea 
Hodoni,comuna Satchinez,județul Timiș. 

Nemaifiind obiecții exprimate, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 



voturi pentru, se adoptă  H.C.L nr. 28/21.02.2020. 
Se trece la următorul punctul de pe ordinea de zi, referitor la Proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici la obiectul de investiții ”Construire capelă mortuară în localitatea 
Bărăteaz,comuna Satchinez,județul Timiș”. 

Domnul primar, Cheaua Florin Olimpiu: S-au terminat studiile de fezabilitate pentru capele si 
avem devizul general pentru construcția capelei la Bărăteaz si la Hodoni. 

Domnul consilier, Stancu Costică: Unde vor fi amplasate? 
Domnul primar, Cheaua Florin Olimpiu: Ambele capele vor vi amplasate in cimitirele de la 

Bărăteaz respectiv Hodoni deoarece cimitirele sunt in administrarea primăriei. 
Nemaifiind obiecții exprimate, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și cu 15 voturi 
pentru, se adoptă  H.C.L nr. 29/21.02.2020 

Se trece la următorul punctul de pe ordinea de zi, referitor la proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Construire capelă mortuară în localitatea Hodoni, 
comuna Satchinez, județul Timiș”. 

Nemaifiind obiecții exprimate, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și cu 15 
voturi pentru, se adoptă  H.C.L nr. 30/21.02.2020 

Se trece la următorul punctul de pe ordinea de zi, referitor la proiect de hotărâre privind aprobarea 
cuantumului și a plății cotizației anuale către Asociația de Dezvoltare intercomunitară ”Distribuție Gaz Vest 
Timiș ”pe anul 2020. 

Domnul primar, Cheaua Florin Olimpiu: Am participat la ultima ședință a asociației. Acum se 
face studiul de fezabilitate in localitățile in care nu e gaz. In acest studiu sunt cuprinse si rețelele stradale din 
Hodoni si Bărăteaz, iar in Satchinez se va face acest studiu pentru extinderea rețelei de gaz. 

Nemaifiind obiecții exprimate, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și cu 15 
voturi pentru, se adoptă  H.C.L nr. 31/21.02.2020 

Se trece la următorul punctul de pe ordinea de zi, referitor la: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Programului anual de acordare a finanțăriilor nerambursabile din bugetul local al comunei Satchinez pentru 
anul 2020 în condițiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pemtru activități nonprofit de inters general,cu modificările și completările ulterioare. 

Nemaifiind obiecții exprimate, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și cu 15 
voturi pentru, se adoptă  H.C.L nr. 32/21.02.2020 

Se trece la următorul punctul de pe ordinea de zi, referitor la: Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Local al comunei Satchinez în comisia de evaluare și selecționare a proiectelor 
de activitate sportivă depuse pentru finanțări nerambursabile acordatre de la bugetul local al comunei 
Satchinez în baza Legii 350/2005 și a Legii 69/2000,actualizată și modificată cu completările ulterioare. 

Nemaifiind obiecții exprimate, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și cu 15 
voturi pentru, se adoptă  H.C.L nr. 33/21.02.2020 

Se trece la punctul de ordinea de zi suplimentara referitor la: proiect de hotărâre privind aprobarea 
valorii de investiție și a solicitării unei Scrisori de garanție de la F.N.G.C.I.M.M. S.A. I.F.N., pentru 
implementarea proiectului intitulat „Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență a comunei 
Satchinez, județul Timiș ” 

Nemaifiind obiecții exprimate, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și cu 15 
voturi pentru, se adoptă  H.C.L nr. 34/21.02.2020 

Se trece la discuții și interpelări. 
Doamna consilier Dan Anca Claudia da citire cererii nr. 783/07.02.2020  prin care domnul Vincu 

Radu Daniel care dorește sa concesioneze sau achiziționeze un teren in localitatea Bărăteaz pentru 
deschiderea unei spălătorii auto. 

Consiliul local va reveni cu un răspuns acestei cereri. 
Nemaifiind alte probleme, ordinea de zi fiind epuizată se mulțumește pentru participare și se declară 

închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Satchinez  de astăzi 21.02.2020 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      SECRETAR GENERAL, 

         DAN ANCA CLAUDIA                                        Jr.PÎRVU CAMELIA ALINA 


