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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 HOTARAREA NR 10 

DIN DATA DE 18.01.2023 

privind stabilirea locatiei de desfasurare a sedintelor Consiliului Local al comunei 

Satchinez    

 

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

Avand in vedere  :  

• Proiectul de Hotarare cu nr 10 din data de 18.01.2023 initiat de catre Primarul 

comunei Satchinez privind stabilirea locatiei de desfasurare a sedintelor Consiliului 

Local al comunei Satchinez   precum si Referatul de aprobare a Proiectului de Hotarare  

• Avizele consultative date de catre Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al comunei Satchinez  

• Referatul de aprobare a compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei 

Satchinez inregistrat sub nr   din data de   

Avand in vedere prevederile art 104 alin 1 lit b , a art 134 alin 5 lita.2 OUG nr 

57/2019 privind Codul administrativ ,  

In conformitate cu prevederile art 129 alin 2 lit a si c , art 286 alin 4 , art 287 lit b 

coraborat cu art 298 lit b si art 300 alin 1 lit d OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ 

În temeiul art .87 alin.(1)  ,  art .139 alin.1  si art .196 alin.(1) din din OUG nr 57/2019 

privind Codul administrativ , Consiliul local al comunei Satchinez jud. Timis emite prezenta  

  

  HOTARARE 

 

ART. 1 .Se aproba ca incepand cu data prezentei ,  sedintele Consiliului Local al 

comunei Satchinez sa se desfasoare la sediul Centrului de Informare Turistica a localitatii 

Satchinez situate in localitatea Satchinez str Lalelelor nr 44 A .    

  

 

ART. 4 . Prezenta Dispozitie se va comunica catre : 

• Institutia Prefectului – jud. Timis – Directia de contencios administrative si controlul 
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legalitatii actelor .  

• Primaria comunei Satchinez – Primar ,    

• Consilieri locali  

• Se va afisa .  

  

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

INITIATOR -       PRIMAR 

CHEAUA FLORIN OLIMPIU  

                                                         

  

 

                                                     AVIZAT – SECRETAR GENERAL  

                                              ROBANESCU ANDREI 

 

  

 

Aviz Proiect de Hotarare nr 10/18.01.2023    privind stabilirea locatiei de desfasurare a 

sedintelor Consiliului Local al comunei Satchinez   

       

 

                                                                                                  
COMISIA I – Comisia pentru buget,finanțe, fonduri europene, patrimoniu, administrarea  domeniului public și 

privat al comunei, servicii publice, comerț 
 
                         1. CERMIAN GHEORGHE  -președinte 
                         2. BÂRCIOG CORINA –secretar  
 
                           
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  

 

 

 

 


