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R O M Â N I A 

JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA  SATCHINEZ 

PRIMAR 

COD 307.365, COMUNA SATCHINEZ, STR.DALIEI, Nr. 82 
Telefon: 0256/379.500, Fax: 0256/379.502 

          e-mail: office@satchinez.ro 

 

 

 

PROIECT DE HOTARARE NR 84 

DIN DATA DE 22.08.2022 

Privind aprobarea   unui amplasament din comuna Satchinez pentru depozitarea temporara a 

deseurilor vegetale    

 

Consiliul Local al comunei Satchinez judet Timis , intrunit in sedinta ordinara in data de   ,  

Avand in vedere Proiectul de Hotarare cu nr 84 din data de 22.08.2022 initiat de catre dl 

Cheaua Florin Olimpiu , Primarul comunei Satchinez , privind aprobarea   unui amplasament din 

comuna Satchinez pentru depozitarea temporara a deseurilor vegetale   , precum si Referatul de 

aprobare al Proiectului de Hotarare , 

 Avand in vedere Referatul  de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

Primariei comunei Satchinez      ,  

 Vazand avizul consultativ  dat de catre Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local 

al comunei Satchinez  pentru Proiectul de Hotarare  

Avand in vedere  prevederile  Legii nr 211/2011 privind regimul deseurilor  

In temeiul art.129 alin 1 ,  alin.2  lit.d , si alin 7  lit i a art. 139 alin 1  si a Art 196 alin 1 lit a    

din OUG nr 57/2019 privind codul administrativ,   ,  Consiliul Local al comunei Satchinez emite 

prezenta   

 

HOTARARE 

 

ART. 1 . Se aproba  amplasamentul din comuna Satchinez , localitatea Satchinez pentru 

depozitarea temporara a deseurilor vegetale dupa cum urmeaza :  

• Teren in suprafata dse 4410 mp inscris in CF 406840 Satchinez Nr cadastral 406840  

ART. 2 . Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se   incredinteaza  d-l Primar 

Cheaua Florin Olimpiu si Serviciul Gospodarire Comunala Satchinez  

din cadrul Primariei comunei Satchinez . 
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 ART. 3. .Prezenta Hotarare se va comunica catre : 

• Institutia Prefectului – jud . Timis - Directia de contencios Administrativ si controlul 

legalitatii actelor . 

• Primaria Satchinez – Primar .  impozite si taxe , Serviciul Gospodarire comunala  

• cetatenilor comunei  

• celor interesati  

 

 INITIATOR -       PRIMAR 

CHEAUA FLORIN OLIMPIU  

                                                         

  

                                                     AVIZAT – SECRETAR GENERAL  

                                              ROBANESCU ANDREI 

  

Aviz Proiect de Hotarare nr 84/22.08.2022  Privind aprobarea   unui amplasament din comuna 

Satchinez pentru depozitarea temporara a deseurilor vegetale    

 

 

                                                                                                        
  

COMISIA II – Comisia pentru administrație publică locală, juridică,ordine publică, protecție socială, dezvoltare 

urbanistică și amenajarea teritoriului 
 

                    1. BERBECE IULICĂ  -președinte  
         2.CALU ELENA -secretar  

 

 

 


