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ROMÂNIA 

JUDEȚUL MUREȘ 

COMUNA SÂNGER 

CONSILIUL LOCAL SÂNGER  

PROCES- VERBAL 

Al ședinței  Consiliului Local al comunei Sânger 

Din data din  11.12.2021 

 

 Încheiat azi, 11.12.2021, la sediul  Primăriei comunei   Sânger, jud. Mureș în ședința   

publică, de lucru extraordinară. 

 Ședința de lucru a fost convocată de către primarul comunei Sânger ,d-nul 

Măgheran Alexandru, prin Dispoziția nr.256/2021, pentru data de 11.12.2021, orele 9,00, 

prin convocator scris comunicat   consilierilor  electronic   și   au fost  invitați    telefonic . 

 Ședința  s-a desfășurat prin aplicația electronică Zoom ,documentele de ședință fiind 

comunicate electronic .Votul consilierilor s-a desfășurat   electronic . 

 Participă on- line la   lucrările ședinței  11 consilieri în funcție: d-nii Boar 

Gheorghe,Dan Gligor , Gherman Angela Julianna ,Nimaș Iosif Nicolae ,Șuteu Claudiu 

Niculin,Grec Vasile, Todea Ispas, Petrovan Budacsik Teofil,Moldovan Cristian Septimiu, 

Vescan Liviu Stelian,  Căpușan Grigore.D-nii Luca L.,consilier juridic,Gherman Gh.-

referent taxe si impozite, participa on-line în calitate de invitați, d-na consilier financiar 

contabil Pirjolea Maria Diana  lipseste .  

D-na președinte de ședință, Gherman A.J. face prezența prin citirea nominală a 

consilierilor in ordinea menționată pe convocator ,precum și a invitaților . 

D-nul consilier,Grec V. : d-nă președintă  câteva cuvinte ... 

D-na secretar,Rus A.G. : d-le consilier să termine cu ședința și apoi .... 

D-nul  consilier,Todea I. : poate i- a chemat pe amândoi Ponta la raport! 

D-na secretar,Rus A.G. :Pe Valea Prahovei la Topoloveni la casa de vacanță! 

D-nul  consilier,Todea I. : așa,așa! 

D-na secretar,Rus A.G. : n –a putut urca în Pădurea Bogății    la Brașov. 

D-nul consilier,Grec V. :d-nă președintă pot să spun câteva cuvinte ? 

D-na președintă  de ședință ,Gherman A.J. : spuneți d-l Grec , 

D-nul consilier,Grec V. : doamnă președintă uitați  ...... 

D-nul consilier,Petrovan B.T.,consilier: Petrovan sunt ,mă auziți ? 

D-na președintă  de ședință ,Gherman A.J. : da. 

D-nul consilier,Todea I. : și vă vedem. 

D-nul consilier,Petrovan B.T. : vă mulțumesc. 

D-nul consilier,Grec V. : mă auziți ,d-nă președintă? 

D-na președintă de ședință ,Gherman A.J. : d-l Boar ? 

D-nul consilier,Grec V. :deci d-nă președintă cum spuneam  ,cetățenii  ,inclusiv cei 

din comuna noastră ar putea beneficia de introducerea gazului metan ...... 

D-nul primar,Măgheran A. : este cerere dăm răspuns la ea . 

D-nul consilier,Grec V. : ce sărăcie se întâmplă? 

D-na  președintă se aude la dvs.? 
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D-na președintă  de ședință ,Gherman A.J. : da vă auzim acuma. 

D-nul consilier,Grec V. : deci cum spuneam introducerea gazului metan ...  

D-na președintă de ședință ,Gherman A.J.: să trecem și la invitați Gherman  

D-nul Gherman Gh., referent taxe și impozite la uat Sanger: prezent. 

D-na președintă de ședință ,Gherman A.J. : d-na Pîrjolea? 

D-na secretar,Rus A.G. : absentă. 

D-na președintă de ședință ,Gherman A.J. : d-l  Luca? 

D-l Luca L.,c.j. la uat Sanger: prezent. 

D-na secretar,Rus A.G. :să se revină d-na președintă să vedem care îs și care nu –s 

să vedem dacă nu avem cvorum nu putem ține ședință. 

D-na președintă de ședință ,Gherman A.J. : îs prezenți toți ,a confirmat d-l Boar că 

este prezent și d-l Căpușan. 

D-na secretar,Rus A.G. :am înțeles ,deci 11 prezenți. 

D-na președintă de ședință ,Gherman A.J. : da. 

Dacă există obiecțiuni la ședințele anterioare ? 

D-l  consilier , Petrovan B. T. : înainte de a începe ședința aș avea ceva legat de 

procedură.M-ați auzit Petrovan sunt. 

D-na președintă de ședință ,Gherman A.J. : spuneți d-l Petrovan . 

D-l  consilier , Petrovan B. T. :vă rog să –mi spuneți se asigură caracterul public al 

ședințelor de consiliu? 

D-na președintă de ședință ,Gherman A.J. : nu se aude . 

D-nul  consilier,Petrovan B.T. : vă rog să –mi spuneți mă auziți acum ? 

D-na secretar,Rus A.G . : da vă aud. 

D-na președintă de ședință ,Gherman A.J . : da vă aud. 

D-nul consilier,Petrovan B.T. :vă rog să –mi spuneți cum asigurați caracterul public 

al ședințelor? 

D-nul consilier , Todea I. :Haideți numai audio fără video poate atunci ne auzim 

mai bine ! 

D-nul consilier,Petrovan B.T.: putem și așa!eu întrerup atuncia video! 

D-na secretar,Rus A.G. : da să ne auzim.Ați întrebat caracterul public al ședinței? 

D-nul Petrovan B.T., consilier :da. 

D-na secretar,Rus A.G. : se pune la dispoziție înregistrarea ședinței oricărei 

persoane interesate cu respectarea prevederilor din Cod. 

Informaticianul dacă se solicită pune la dispoziție oricărei persoane care are 

domiciliul  pe raza comunei așa scrie în Cod. 

D-nul consilier,Petrovan B.T. : așa scrie în Cod d-na secretară ,nu este așa uitați-vă 

cum dau ședințele cei care le fac on-line,prin trasmiterea pe sit-ul primăriei on –

line,adică live. 

D-na secretar,Rus A.G. : noi dicutăm aici publicitatea,deci cine dorește 

înregistrarea ședinței o poate avea pe suport electronic.Iar formaticianul o pune la 

dispoziție oricărei persoane când dorește. 

D-nul consilier,Petrovan B.T. : n-are rost să discutăm, dar public înseamnă să aivă 

toți cei interesați acces la ședință ,da mă rog!Dacă așa se înțelege public asta –i de 

discutat în altă parte am înțeles. 
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D-na președintă de ședință ,Gherman A.J. : dacă sunt obiecțiuni la ședințele 

anterioare ? 

D-nul consilier,Petrovan B.T. : ar fi suficiente . 

Mă auziți ?În procesul- verbal din 2.11 la pagina 2 ,3 scrie în genul ,e vorba de 

plicul adresat d-Lui Grec ,plicul de la Prefectură era adresat domnului Grec ,după 

care se revine și se spune plicul era adresat doamnei secretar,ce să înțeleg? 

D-na secretar,Rus A.G. : plicul a fost adresat primăriei comunei Sânger și 

informaticianul l –a arătat la cameră îl am în original și-l pot prezenta. 

D-nul consilier , Petrovan B.T. :vă rog să citiți atunci procesul –verbal din 2.11 

pagina2 și 3. 

D-na secretar,Rus A.G. :am înțeles. 

D-nul consilier,Petrovan B.T.: că dvs. l –ați făcut! 

D-na secretar,Rus A.G. : se va consemna. 

D-l consilier,Petrovan B.T. : dacă o iau așa peste tot ,da în ceea ce privește cu 

exprimarea  îs numa ambii doi la pagina 4,în penultimul rând ,îi limba română 

,după aceea la pagina 6. Supuneți la vot zice doamna secretar,vă rog să vă rețineți 

cu a mai ruga sau a mai propune la vot !Dumneavoatră aveți alt rol ! 

D-na secretar,Rus A.G . :am înțeles mă voi conforma! 

Vă mulțumesc și mai sunt ,mai sunt o droaie ,de exemplu îmi spune la pagina 9dar 

vă rog să –mi spuneți care documente că ieri toată ziua m –am chinuit să găsesc 14,4 

km..... 

D-na președintă de ședință ,Gherman A.J. : d-l Boar vă rog frumos să închideți 

microfonul ! 

D-l consilier,Todea I. : am intrat în ședință? 

D-l consilier , Grec V. : d-le nu știu ce ședință ,de ce trebuie să ne chinuim cu  

asemenea chestiuni când ne putem întâlni foarte simplu, pentru că așa se fac 

ședințele! Este vreo problemă în pandemie? 

D-l consilier,Petrovan B.T. :  1,3 cât are Sângerul nu se poate spune ! 

D-nul consilier,Grec V. : d-lor terminați cu ședințele astea unu poate unu nu poate 

unu îi în mașina ,pentru că nu –i război!Urmează să se spună că nu vrea primarul 

!?Dar cine –i primarul ? 

D-l consilier,Petrovan B.T.: cred că ar trebui să suspendăm ședința până când vom 

avea condiții optime! 

D-nul consilier,Grec V. : bineînțeles.Nu vedeți că nu putem intra, nu putem discuta 

,de ce asta?asta-i ședință?vreți să ziceți că asta –i ședință?Să mai votăm niște  bani 

ca să poată fura primarul ? 

D-nul consilier,Todea I. : eu fac  propunerea să suspendăm ședința și să o executăm 

așa cum prevede Codul  Administrativ. 

D-nul primar,Măgheran A. : specifică tu acolo că fur! 

D-na secretar,Rus A.G. : o să se scrie în procesul –verbal. 

D-nul consilier,Grec V. : n-o să se scrie în procesul –verbal o să se supună la vot! 

D-nul primar,Măgheran A. : da că fur! 

D-na președintă de șdință,Gherman A.J. :Adriana? 

D-na secretar,Rus A.G. : poftește d-na președintă. 

D-nul consilier,Grec V. : d-na secretară dvs. ați auzit ce a propus d-l Todea ? 
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D-na secretar,Rus A.G. :am auzit dar eu nu pot supune la vot,d-l consilier . 

D-nul consilier,Grec V. : ia vedeți-vă de treaba dvs. !nu vă băgați peste președintele 

de ședință! Lasați d-nă președintele de ședință hotărăște nu dvs.!vedeți-vă de 

treabă! 

D-na   președintă de ședință,Gherman A.J. : Adriana dă citire la proiectul de la 

ordinea de zi . 

D-na secretar,Rus A.G. :da. 

D-nul consilier, Petrovan B.T. :vă rog încă aici o observație!ar trebui să-l citească 

inițiatorul. 

D-l consilier,Grec V. : să-și citească inițiatorul! 

D-na secretar,Rus A.G. : d-l consilier ați spus că președintele de ședință conduce 

ședința ,a dispus să citesc convocatorul! 

D-na președintă de ședință,Gherman A.J. :Adriana citește te rog proiectul ordinii de 

zi ! 

D-l consilier,Grec V. : nu are această competență să vă delege ea sarcini de serviciu! 

D-na secretar,Rus A.G. : da există contractul   de mandat d-l consilier. 

Și ală-i opozabil tuturor. 

D-l consilier, Grec V. :nu ne interesează,nu ne luați cu povești nemuritoare . 

D-l consilier,Boar Gh. :d-le blocați microfonul dacă nu te lasă să citești! 

D-na președintă de ședintă, Gherman A.J. :d-na secretară să citescă proiectul 

ordinii de zi ! 

D-nul consilier,Boar Gh. :citește . 

             Se dă citire convocatorului  de la ședința consiliului din data de 11.12.2021 cu 

punctele  propuse de către primarul comunei Sânger, după cum urmează : 

ORDINEA DE ZI:  

 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei 

Sânger ,jud.Mures pentru  anul 2022-2023 

➢ Inițiator – dl. primar 

➢ Comisia de specialitate pentru agricultură, activități economico 

financiare, amenajare teritoriului și urbanism 

➢ Comisia  de specilaitate pentru munca si protectie sociala ,protectie 

copii,juridica si disciplina 

 

➢ Comisia de specialitate pentru activități  social culturale , culte, 

învățământ, sănătate si familie ,    protecția mediului si turism  

 

     2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea nivelului taxei speciale de 

salubrizare pentru anul 2022 în comuna Sânger  
Inițiator – dl. primar 

➢ Comisia de specialitate pentru agricultură, activități economico 

financiare, amenajare teritoriului și urbanism 

➢ Comisia  de specilaitate pentru munca si protectie sociala ,protectie 

copii,juridica si disciplina 
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➢ Comisia de specialitate pentru activități  social culturale , culte, 

învățământ, sănătate si familie ,    protecția mediului si turism  

 

3. Proiect  de hotarare privind rectificarea Bugetului Comunei Sânger pe anul 2021  

 

 

Inițiator – dl. primar 

➢ Comisia de specialitate pentru agricultură, activități economico 

financiare, amenajare teritoriului și urbanism 

➢ Comisia  de specilaitate pentru munca si protectie sociala ,protectie 

copii,juridica si disciplina 

 

➢ Comisia de specialitate pentru activități  social culturale , culte, 

învățământ, sănătate si familie ,    protecția mediului si turism  

 

 

4. Proiect  de hotarare privind stabilirea impozitelor  si taxelor locale pe anul 2022in 

comuna Sânger ,jud.Mures   

 

 

Inițiator – dl. primar 

➢ Comisia de specialitate pentru agricultură, activități economico 

financiare, amenajare teritoriului și urbanism 

➢ Comisia  de specilaitate pentru munca si protectie sociala ,protectie 

copii,juridica si disciplina 

 

➢ Comisia de specialitate pentru activități  social culturale , culte, 

învățământ, sănătate si familie ,    protecția mediului si turism  

 

D-na secretar,Rus A.G. : acesta este proiectul ordinii de zi ,sunt 4 puncte pe ordinea de 

zi,să se supună la vot ordinea de zi și primul punct d-l primar îl retrage și supune la vot 

retragerea de pe ordinea de zi.N-am primit avizul conform de la minister.  

D-na președintă de ședință,Gherman A.J. : Adriana putem supune la vot  retragerea 

primului punct? 

D-na secretar,Rus A.G. : nu nu supunem la vot ordinea de zi și apoi retragerea. 

D-na președintă de ședință,Gherman A.J. : supunem la vot ordinea de zi. 

Se începe prin strigarea nominală a consilierilor locali asa cum sunt menționați in 

convocator. 

D-nul consilier,Grec V. :cine conduce ședința dvs.? sau secretara,de ce o întrebați pe 

doamna secretară? 

Se supune la vot  ordinea de zi și se aprobă cu 7 voturi pentru Boar Gh,Căpușan 

G.,Dan G.,Gherman A.J.,Moldovan C.S.,Nimaș I.N.,Șuteu C.N.,2 voturi împotrivă Todea 

I.,Grec V.,2 abțineri Petrovan B.T.,Vescan L.S. 
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D-l consilier,Petrovan B.T. : pentru da mai o ...  de ce n –ați pus la vot și propunerea d-

lui Todea! 

D-na secretar,Rus A.G. : pentru că propunerea unui proiect de hotărâre și supunerea 

la vot implică o treime ,dacă vorbiți de un proiect de hotărâre? 

D-nul consilier,Petrovan B.T. :nu era vorba de proiect de hotărâre era vorba de 

suspendarea ședinței întrucât nu sunt îndeplinite condițiile ,ne auzim foarte greu,unii ..... 

D-na președintă de ședință ,Gherman A.J. : dacă nu lăsăm microfoanele deschise nu o 

să ne auzim foarte greu. 

D-nul consilier,Grec V. :să lăsăm poveștile nu se poate desfășura ședința așa cum..... 

,ca să faci ceva pentru comună ,să discuți probleme serioase nu se poate prin telefon!așa 

discuți când ți dor de copii ,de familie nu problemele unei comune ,le discuți telefonic!  

D-l primar,Măgheran A. :ce ai abandonat tu,mă ,ce ai abandonat tu! 

D-na președintă de ședință,Gherman A.J. : d-l Petrovan? 

D-l consilier,Grec V. :hopa că a apărut iepurașul! 

D-nul consilier ,Petrovan B.T. :Petrovan se abține eram inițial de acord da în condițiile 

astea în care nu avem  ce ne trebuie.... 

D-l consilier,Grec V. : și eu sunt împotrivă mă schimb și eu! 

D-na președintă   de ședință ,Gherman A.J. : d-le Grec acuma cum votați? 

D-nul  consilier,Grec V.:împotrivă,da clar! 

D-na președintă  de ședință ,Gherman A.J. : d-l Petrovan ? 

D-nul consilier,Petrovan B.T. : mă abțin . 

D-na președintă de ședință,Gherman A.J. : d-l Șuteu?Șuteu? 

D-nul consilier,Grec V. :no vedeți astea sunt problemele de ședință! 

D-na președintă de ședință,Gherman A.J. :da nu mai interveniți d-l Grec ,că dacă toată 

lumea intervine! 

D-nul  consilier,Grec V. :nu intervenim da așa se poate desfășura o ședință!? 

D-na președintă  de ședință ,Gherman A.J. :dacă face toată lumea așa n-o să ne putem 

înțelege! 

D-l consilier,Grec V. : d-l Moldovan ,d-l Șuteu cine vorbește? 

D-na președintă de ședință,Gherman A.J. :nu d-l Moldovan am întrebat de d-l Șuteu. 

D-nul consilier,Grec V. :bun  și răspunde ,poate n –are condiții!? 

I-ați asigurat condiții la om ? 

D-na președintă  de ședință ,Gherman A.J. : da. 

D-nul consilier,Grec V. : ce condiții ? 

D-na președintă   de ședință,Gherman A.J. :el a fost prezent. 

D-l consilier,Grec V. : aia-i altceva ,c-a  fost prezent poate omul are treabă! 

Se aprobă ordinea de zi cu 6 voturi pentru :Boar Gh.,Căpușan Grigore,Dan 

G.,Gherman A.J.,Moldovan C.S.,Nimaș I.N.,2 voturi împotrivă :Grec V.,Todea I.,2 voturi 

abținere : Vescan L.S. ,Petrovan B.T..D-l consilier,Șuteu C.N. –nu și-a exprimat opțiunea. 

D-na președintă de ședință,Gherman A.J .:d-l Șuteu? 

D-nul  consilier,Grec V. :așteptăm până intră în direct,uitați-vă la ceas. 

D-nul consilier,Petrovan B.T. : de acord să așteptăm. 

D-nul  consilier,Grec V. :așteptăm d-lor pentru că așa este normal! 

D-nul consilier,Petrovan B.T. :normal votul trebuie să se exprime de cei care s-au 

declarat prezenți. 
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D-l consilier,Grec V. :categoric. 

D-na secretar,Rus A.G. :și direct nu acum votez pentru și imediat votez împotrivă. 

D-nul consilier,Grec V. :eu votez cum vreau că încă nu s-a terminat dezbaterea! 

D-nul consilier,Petrovan B.T. : la ordinea de zi că defapt asta se discuta. 

D-na secretar,Rus A.G. :păi au fost mai multe discuții da asta s-a supus la vot 

!Ordinea de zi s-a supus la vot acum.Se discutau mai multe. 

D-l consilier,Grec V. :puneți puțină muzică până intră d-l Șuteu să nu ne plictisim! 

D-nul consilier,Todea I. :vă aștept eu duminică  la ora 11 la biserică la Cipăieni și la 

Sânger la ora 12 la colindat ! 

D-nul consilier,Grec V.: prezent. 

D-nul consilier,Petrovan B.T. :prezent și Petrovan și invităm pe toți ceilalți și cei care 

ne aud și cei care nu ne aud! 

D-nul consilier,Grec V. :acuma văd că mi –ați .....,ce am vrut să spun la început pot să 

vă spun acuma este de interes pentru cetățeni. 

Când vreau să vorbesc îmi închideți microfonul? 

Cine a dat ordin să mi închideți microfonul ? 

De atâtea ori mi l –ați închis încât nu mai am ce să zic. 

D-l consilier,Petrovan B.T. :eu vă aud d-l Grec. 

D-l consilier,Grec V. :da ,da mie mi –l închide când vreau să spun ceva .A primit ordin 

d-l Turcu să-mi închidă telefonul când vreau să vorbesc. 

D-na secretar,Rus A.G. :am crezut că de la mine. 

D-l consilier,Grec V. :nu nu că dvs. nu aveți amestec în asta. 

D-na secretar,Rus A.G. :da văd că m –ați cam luat la ochi.Vă mulțumesc. 

D-nul consilier,Grec V. :de data aceasta nu dvs.,dar o să vedem ce –i cu d-l Turcu de –

mi închide microfonul? 

D-nul consilier,Boar Gh.: vă rog să treceți la supunerea la vot puteți să–l treceți  pe 

Claudiu cum doriți! 

D-na secretar,Rus A.G. : nu putem să –l punem ,nici cum putem să-l punem, că nu a 

votat ordinea de zi ,că n –a intrat pe fir și poate vota mai târziu. 

D-l consilier,Grec V. : trebuie să-și exprime votul. 

D-na secretar,Rus A.G. : sigur. 

D-nul consilier,Grec V. : în ședință  trebuie să-și poată exprima votul,așteptăm până își 

exprimă votul . 

D-na secretar,Rus A.G.: deci îs 6 pentru  ,d-l Șuteu nu și-a exprimat ,d-l Grec îi 

împotrivă, 

D-l consilier,Grec V. :îi vorba de vot! 

D-l consilier,Petrovan B.T. :nu există vot prin delegare,de unde ? 

D-l consilier,BoarGh. : scrieți acolo a votat ,nu a votat sau s-a abținut. 

D-l consilier,Grec V. : noi vrem să spună dânsul nu altcineva! 

D-l consilier,Boar Gh. : numa tu te poți întoarce și altul nu ? 

D-l primar,Măgheran A. : nu -ți apar aici n –ai semnal bun. 

D-na secretar,Rus A.G. : d-na președintă opriți orice discuții.Să facem centralizarea 

voturilor până acum la ordinea de zi. 

D-nul consilier,Grec V. :nici o centralizare până n –au votat toți consilierii,atunci 

treceți-i absenți. 
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D-na secretar,Rus A.G. :nu nu nu –l trecem absent ,d-l consilier Grec îl trecem exact 

cum îi situația faptică. 

A fost intrat l-ați văzut toți. 

D-l consilier,Grec V. : nu treceți exact situația faptică să voteze. 

D-na secretar,Rus A.G. :ba da pentru că îmi asum . 

D-l consilier,Grec V. :treceți exact situația faptică să voteze. 

D-na secretar,Rus A.G. :da da exact cum îi așa se va scrie. 

D-nul consilier,Boar Gh. : cum te întorci tu! 

D-l consilier,Grec V. :mă lasă-mă că nu mă întorc ,că eu nu mă întorc mă! 

D-na secretar,Rus A.G. :dacă-ți bate soarele –n cap tot așa stai să te bată în cap? 

În cor d-na secretar treceți mai departe. 

D-na secretar,Rus A.G. : nici la sensul giratoriu nu te întorci? 

D-nul consilier,Petrovan B.T. : d-nă secretară ,d-na președintă aș avea și eu ceva de 

spus,votul este egal direct și secret. 

D-na secretar,Rus A.G. :da da nu uitați că la secret există niște condiții  la votul secret. 

D-nul consilier,Petrovan B.T. : da dar este direct și este egal. 

D-na secretar,Rus A.G. :da este că așa scrie în cod adevărat. 

D-nul consilier,Petrovan B.T. :vreau să aud votul direct al d-lui Șuteu. 

D-na secretar,Rus A.G. :o să-l auziți un pic de răbdare. 

D-l consilier,Grec V. :nu putem continua dacă nu –l auzim! 

D-nul consilier,Petrovan B.T. :votul direct vreau să-l aud al lui  d-l Șuteu! 

D-na secretar,Rus A.G. :o  să-l auziți cum l-am  auzit la toți. 

D-nul consilier,Grec V. :nu nu așteptăm. 

D-nul consilier,Petrovan B.T. :așteptăm. 

Așteptăm că-i sâmbătă ,putem ,ședințele nu –s precizate în timp cât ,timp avem așa că 

așteptăm! 

D-l consilier,Boar Gh. : nu așteptăm. 

D-l consilier,Petrovan B.T. :continuăm când îl auzim pe d-l Șuteu, exprimându-și votul 

așa cum prevede... 

Dacă nu îl treceți absent la ședință. 

D-na secretar,Rus A.G . : nu –l trecem absent.A fost intrat deci se spune așa cum îî așa 

se va scrie în procesul –verbal. 

D-l consilier,Grec V. :dacă nu votează nici ordinea de zi? 

D-na secretar,Rus A.G. :d-l Grec nu se poate trece absent.Se trece exact cum îi , a fost 

intrat n-a reușit să voteze ordinea de zi așa se va consemna în procesul verbal.Asta-i 

adevărul.Exprimarea îi una și starea faptică alta,d-l consilier Grec. 

D-l consilier,Grec V. : așteptăm. 

D-l consilier,Vescan L.S. :atunci la început fac prezența închid și mă duc și –mi văd de 

treabă. 

D-na secretar,Rus A.G. :cum doriți se va consemna în procesul –verbal cum faceți d-le 

Vescan. 

D-nul consilier,Boar Gh. :puneți-l absent d-na președintă ,poate nu vrea să mai vină. 

D-na președintă de ședință,Gherman A.J. :Adriana trece-l la absenți. 

 

 



                                                                 9. 

D-na secretar,Rus A.G. :nu nu nu –l trecem la absenți ,trecem că n –a votat ordinea de 

zi .A fost în direct și când dânsa a supus la vot ordinea de zi n- a fost pe Zoom și n –a votat 

ordinea de zi așa se va trece stați liniștiți. 

D-l consilier,Grec V. :nu se va trece așteptăm să intre. 

D-na secretar,Rua A.G.:așteptăm da se va trece exact cum îi nu c-o votat pentru 

,împotrivă sau nicicum .Nu și-a exprimat votul și gata am încheiat citatul. 

D-nul consilier,Petrovan B.T.:de acord cu dvs. și așa trebuie votul este direct. 

D-na secretar,Rus A.G. :bineînțeles nu discut eu dacă a votat sau n –a votat.Eu discut 

că n –a putut vota ordinea de zi și l –am așteptat 

D-nul  consilier,Grec V. : și de unde știm dacă n –a putut? 

D-na secretar,Rus A.G.:el va intra în direct până la sfârșitul ședinței și va spune ,se 

poate da declarație . 

D-l consilier,Grec V. :nu discutăm de intrare și ieșireCă toată ședința trebuie să fie on-

line . 

D-na președintă de ședință,Gherman A.J. :solicită avizele. 

D-na secretar,Rus A.G. :d-nă președintă retragerea de pe ordinea de zi întâi. 

D-na președintă de ședință ,Gherman A.J. supune la vot retragerea de pe ordinea de zi 

a proiectului de hotărâre  privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Sânger 

,jud.Mures pentru  anul 2022-2023. 

D-l consilier,Grec V. :da ce se retrage de pe ordinea de zi? 

D-na președintă de ședință,Gherman A.J. :punctul 1 d-l Grec. 

D-l consilier,Grec V. :deocamdată ordinea de zi nu s-a finalizat. 

Când se finalizează votul continuăm ordinea de zi. 

D-l primar,Măgheran A. : votează prin telefon. 

D-na secretar,Rus A.G. :nu poate,ședință mixtă nu se poate. 

D-nul consilier Grec V. : atunci să faceți ședință să venim fizic pentru că altfel n-are 

rost.D-l Petrovan a făcut o adresă și nu s-a întâmplat nimic. 

D-na secretar,Rus A.G. : nu nu d-l Petrovan a întrebat când a fost la primărie și a 

văzut adresa a primit număr în intrări ieșiri are rezoluția,adresa lui d-l Petrovan d-le 

consilier Grec. 

D-l consilier Petrovan poate confirma. 

D-l consilier,Petrovan B.T.: așa e. 

D-na secretar,Rus A.G. :vă rog ,vă rog n-a intrat cumva acuma la mine apare că-i 

intrat Șuteu.  

D-nul Șuteu cum votați ordinea de zi pentru,împotrivă sau vă abțineți? 

D-nul consilier,Șuteu C.N. :pentru. 

D-na secretar,Rus A.G. :d-nă președintă supuneți la vot retragerea de pe ordinea de 

zi a primului punct. 

D-na președintă de ședință,Gherman A.J. :bun. 

D-nul consilier ,Boar Gh. : pentru. 

D-na secretar,Rus A.G.: d-l Șuteu cum votați pentru,împotrivă sau abținere? 

D-l Petrovan B.T.,consilier :dvs. ați auzit cum a votat d-l Șuteu că eu n –am auzit? 

D-na secretar,Rus A.G. :nu n –am auzit.Numai d-l Boar a zis că pentru. 

D-nul Petrovan B.T.,consilier :păi d-l Boar nu există vot prin delegare d-na 

secretară! 
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D-na secretar,Rus A.G. :d-l Boar a votat pentru el d-l Petrovan ,a fost interogat de 

președintă! 

D-l consilier,Petrovan B.T. :da am înțeles.Dar nu poate vota pentru d-l Șuteu d-l 

Boar. 

D-na secretar,Rus A.G. :dar n –a votat ,a votat pentru el că l –a interogat 

președinta. 

D-l consilier,Grec V. :d-l Șuteu a votat ordinea de zi. 

D-na secretar,Rus A.G. :da d-l Boar a fost interogat pentru retragerea de pe ordinea 

de zi a primului punct și a spus pentru ,dar n –a spus pentru Șuteu.Șuteu n-a spus nimic la 

retragere.Vă rog să nu ne încurcăm. 

D-l consilier,Petrovan B.T.: da așa este continuați vă rog. 

D-na secretar,Rus A.G. :exces de zel. 

D-nul consilier,Nimaș I.N. :favorabil 

D-na secretar,Rus A.G. :pentru deci d-l Nimaș că o să avem discuții  că nu știu ce 

.Pentru nu favorabil pentru. 

D-l consilier,Nimaș I.N. :ni s-a cerut să votăm favorabil. 

D-na secretar,Rus A.G. : am înțeles. 

D-nul consilier,Petrovan B.T.: deocamdată cer lămuriri  de ce se retrage de pe 

ordinea de zi. 

D-na secretar,Rus A.G. :n-am primit avizul conform d-l Petrovan de la București,și 

încă îs în termen noi trebuie să primim exact ca anul trecut ,așa a hotărât d-l primar că nu 

mai scoate 2hotărâri.Noi am primit o adresă de la școală care ne spune că numărul de copii e 

același care v-am comunicat-o,conform calendarului care s-a adoptat.N-ați găsit adresa ? 

D-l consilier,Todea I. : ne-am grăbit puțin  cu punctul acesta. 

D-na secretar,Rus A.G. :da ne-am grăbit.Într-adevăr  și n-am avut avizul conform dar 

încă-s pe termen până la sfârșitul lunii decembrie,să ne trimită avizul,schema exact cum se va 

aproba,dacă va ramâne așa. 

D-nul consilier,Petrovan B.T. :am înțeles. 

D-na secretar,Rus A.G. :se poate un copil să se transfere sau să se ducă de la o școală 

la alta,sau schimbare de domiciliu sau divorțuri situații pe care de acuma nu le putem ști și 

atunci se modifică adresa care am primit-o de la școală și școala va comunica..... 

D-nul consilier,Petrovan B.T.:v-am rugat frumos să nu interveniți ,eu l-am întrebat pe 

inițiator nu pe dvs.,vă rog să nu mai interveniți! 

D-na secretar,Rus A.G. :am înțeles.  

D-nul consilier,Petrovan B.T. :când o să spun d-na secretar este legal?retragerea de pe 

ordinea de zi este altceva inițiatorul l-aș ruga să spună el motivele nu.... sau se face delegarea 

n –am înțeles care este situația? 

D-na secretar,Rus A.G. :delegarea s-o scos și din ... 

D-nul consilier,Petrovan B.T. :are dreptate d-nul Grec încep să cred că este un 

simulacru de ședință   dacă așa merge!  

D-na secretar,Rus A.G. :nu d-l Petrovan nu-i nici un simulacru! 

D-nul consilier,Grec V. :toate ca să ajungă banii la primarul în rest nu interează! 

D-na secretar,Rus A.G. :d-le  Grec se va consemna în procesul-verbal. 

D-nul consilier,Grec V. :chiar vă rog. 

D-nul consilier,Petrovan B.T.:mă abțin. 



 

11. 

Se aprobă retrgerea de pe ordinea de zi a proiectului privind aprobarea rețelei școlare de pe 

raza comunei Sânger ,jud.Mures pentru  anul 2022-2023  cu 9 voturi pentru  Boar 

Gh.,Căpușan G.,Dan G.,Gherman A.J.,Moldovan C.S.,Nimaș I.N.,Șuteu C.N.,Todea 

I.,Vescan L.S.și 2 voturi abținere :Grec V.,Petrovan B.T. 

 La punctul 2 de pe ordinea de zi se prezintă raportul de specialitate,referatul de 

aprobare și proiectul de hotărâre privind   aprobarea nivelului taxei speciale de 

salubrizare pentru anul 2022 în comuna Sânger . 

D-nul consilier,Grec V. :nu vă supărați aș avea o întrebare inițiatorul 
proiectului este aici?Că n –am auzit, nu l –am auzit.Că suntem în ședință și 
nu știm îi prezent sau nu-i prezent?Se aude ?Este prezent d-l primar? 
D-na secretar,Rus A.G. : da se aude. 
D-nul consilier,Grec V. :îi prezent d-l primar? 
D-na secretar,Rus A.G. :înainte l-am auzit. 
D-nul Boar Gh. ,consilier: îi în primărie. 
D-nul consilier,Grec V. : o dată l –am auzit. 
D-na secretar,Rus A.G. : și eu l-am auzit. 
D-nul  consilier,Boar Gh. : îi aici. 
D-nul consilier,Grec V. :îi prezență fizică. 
D-nul consilier,Todea I.: delegările de competență domnule consilier! 
D-nul  consilier,Grec V. :nu da vroiam să știm îi acolo. 
D-na secretar,Rus A.G. : da-i prezent fizic. 
D-nul  consilier,Grec V. : nu –l vedem aici nicăieri ,la on –line nu vedem 
Măgheran Alexandru ! 
D-na președintă de ședință,Gherman A.J. :la proiectul la punctul 2 dacă aveți 
ceva? 
D-na secretar,Rus A.G.: și avizele? 
Am eu la punctul 2 la salubrizare ,anul trecut la ședința de consiliu s-a luat 
hotărârea pentru  vicele de atuncia și actual că pentru persoanele care nu au 
acces ,mașina nu are acces la ei acasă  să le ia gunoaiele respective se face 
cu buldo ceva cu căruțe și-l aduce și așa mai departe nu s-a întâmplat absolut 
nimica . 
D-l consilier,Boar Gh. :d-l Todea îmi dați voie să vă răspund?   
D-l consilier,Todea I. :da. 
D-l consilier,Boar  Gh. : nici o persoană n –a solicitat scris să depună hârtie 
care au nevoie! 
D-l consilier,Todea I. :da da dumneavoastră știți peroanele  pe unde nu 
circulă mașina pentru gunoi,stiți ! 
D-nul consilier,Boar Gh. : d-l Todea mașina intră ,de exemplu de lunea 
viitoare va intra până în Bârza la Olar ,unde-i nevoie . 
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D-l Petrovan B.T.,consilier: Petrovan sunt ,înseamnă că oamenii aflați la 
Zăpozie care m –au contactat și au zis că sunt containere vai și amar de ele 
,oamenii de pe strada Viilor care mi –au sesizat același lucru m-au mințit îmi 
cer scuze! 
D-l consilier,Boar Gh. : nu v-au mințit, v –am spus că de luni începem cu 
buldo și cu tomberoane mari. 
D-nul consilier,Petrovan B.T.:am înțeles este vorba de anul trecut din 2020 
prima lună din luna ianuarie. 
D-na secretar,Rus A.G. : d-nul Petrovan mă simt obligată să vă spun că astăzi 
îi 2021 luna decembrie .....11 decembrie ! 
D-nul consilier,Grec V. :cu buldo se duc firele ,cablurile care au rămas la 
școală cu buldo se duce știi aicea nu se poate pentru gunoi!                         
D-na președintă de ședință,Gherman A.J.:vă rog frumos d-l Grec acuma este 
vorba de gunoi nu de fire  vorbim  ! 
D-na secretar,Rus A.G.: Care fire la urzoi de la război? ... de țesut. 
D-nul consilier,Grec V. : nu firele de la curent electric,d-ra Rus! 
D-na Rus A.G.,secretar: vă  mulțumesc foarte  frumos! 
D-nul consilier,Petrovan B.T. : vă rog frumos eu v-am ascultat pe toți! E vorba 
că am stabilit în 2020 ca începând cu prima sâmbătă ..... 
D-nul consilier,Grec V. :nu auzim d-l Petrovan! 
D-na secretar,Rus A.G. : da îl eu aud d-l Grec ,nu –i adevărat! 
D-l Petrovan B.T. :cum să nu mă auziți ?s-a stabilit din 2021 prima  lună să 
intre buldo acolo unde nu se poate ridica gunoiul ori acuma suntem  în 
decembrie ,oamnenii care ,d-l Grec vă rog să mă lăsați și pe mine să vorbesc! 
D-na secretar,Rus A.G. : d-le  Grec vă rog să vă rețineți! 
D-nul consilier , Petrovan B.T. :oamenii care m –au contactat,înseamnă  c-o 
să  le spun foarte frumos că au mințit sau ce să le spun,pentru că mi –au 
spus: în anul ăsta nu a urcat mașina la noi,nu a fost mașina deloc. 
D-l consilier , Boar Gh. :în perioada de vară a fost în proporție de 90%  în 
Pripoare n –a intrat pe la Moga unde nu se poate îi o casă în rest pe 
drumurile principale s-a intrat d-l Petrovan. 
D-l consilier,Petrovan B.T. :mulțumesc d-l Boar înseamnă că oamenii m-au 
dezinformat!Mulțumesc! 
D-l Boar Gh. ,consilier :în perioada de vară nu li s-a ridicat celor de mai 
departe decât la două săptămâni. 
D-nul consilier,Petrovan B.T. :și atunci cum stabilim taxa la oamenii care nu 
beneficiază de 3 luni sau o lună?Nu beneficiază de serviciile care le plătesc  
nu ? 
D-nul Boar Gh. : d-l Petrovan am făcut hârtie la Consiliul Județean și am 
cerut chiar rezilierea contractului de salubrizare ,datorită faptului că nu 
respectă contractul . 
D-nul Petrovan B.T. , consilier :am înțeles vă mulțumesc.Toate cele 
bune.Doamne Ajută!Mulțumesc d-l Boar! 



      13. 
D-na secretar,Rus A.G. : sănătate! 
D-nă președintă solicitați avizele. 
D-na președintă de ședință ,Gherman A.J.solicită avizele. 
 D-nul consilier,Boar Gh. : favorabil, 
D-nul consilier,Nimaș I.N.: favorabil, 
D-nul consilier,Todea I. : favorabil pentru toate cele 3 puncte,care mai sunt 2 
defapt. 
D-na președintă de ședință ,Gherman A.J. :deci 2 da,supunem la vot. 
D-nul consilier,Petrovan B.T. :mă abțin până voi vorbi cu locuitorii care m-au 
contactat. 
D-na președintă de ședință,Gherman A.J. : am înțeles. 
Se aprobă punctul 2 de pe ordinea de zi cu 9 voturi  pentru  Boar Gh.,Căpușan 
G.,Dan G.,Gherman A.J. ,Moldovan C.S.,Nimaș I.N.,Șuteu C.N.,Todea I.,Vescan 
L.S. și 2 voturi abțineri Grec V.,Petrovan B.T. 
D-na președință de ședință,Gherman A.J. :Adriana poți să treci mai departe. 
D-na secretar,Rus A.G. :punctul 3 de pe ordinea de zi îi o rectificare ,vă rog 
dacă aveți documentele, să le aveți în față îs multe capitole și n –am să le mai 
citesc . 
Solicitați avizele. 
D-na președintă de ședință,Gherman A.J. solicită avizele. 
D-l Boar Gh. , consilier :pentru 
D-l Nimaș I.N. : pentru 
D-na președintă de ședință,Gherman A.J. : d-l Todea a dat aviz favorabil în 
continuare. 
D-na secretar,Rus A.G. :da a dat aviz favorabil la toate punctele. 
D-nul consilier ,Todea I. :o întrebare  mică când se face Sărbătoarea Pomului 
de Crăciun să vedem cadourile pentru copii?Sunt 20 mii de lei acolo alocați, 
cel puțin așa am înțeles! 
D-l consilier,Grec V. :nu vă supărați d-na președintă.  
D-na președintă de ședință,Gherman A.J . :da;  
D-nul consilier,Grec V. :am văzut că se solicită 20mii de lei pentru încălzire 
centrală la sediu, la fostul sediu CAP ,așa-l știm noi la bibliotecă,deoarece 
dincolo la unitatea care proaspăt s-a renovat unde s-a băgat treizeci și ceva 
de mii ,cineva a depus o ofertă la primărie și n-a fost băgată în seamă ,deși a 
fost cu 155 de lei mai ieftină sau mai mult  ,de data asta vrem să ne 
prezentați caietul de sarcini și dacă toți dintre  consilierii care suntem să 
aducă fiecare o ofertă să vedem cu cât se face  în realitate.Să vedem caietul 
de sarcini și vrem fiecare să aducem o ofertă care să fie ...,nu bagăm banii în 
buzunar la primarul că aduce firma lui și gata și-și însușește el anumite 
bunuri.Pentru poduri 35 mii de lei de asemenea la Cipăieni ,da d-l dați-ne 
caietul de sarcini și o să aducem și noi ,avem și noi firme care execută  lucrări 
nu numai firma Chinezu din Câmpia Turzii!Vrem să știm să ne pună la 
dispoziție caietele de sarcini și foarte simplu  aducem și noi oferte pentru că  
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așa se lucreează în lumea asta largă .Aveți așa ceva ?Aveți caiete de sarcini 
pentru ele ? 
D-nul primar,Măgheran A. :avem.                                                                     
D-nul consilier,Grec V. :cine-i inițiatorul?Sau mă rog  cine a inițiat ,pentru că 
trebuie o estimare?Trebuie un caiet de sarcini există așa ceva ? 
D-l primar,Măgheran A. : există. 
D-nul consilier,Grec V. : nu că se cheltuie o sumă! 
Pentru Pom iarăși câți copii avem la   școală ?cum spunea d-l Todea  să 
vedem că se fură și de la copii ,pentru că asta este o sumă o sută și ceva de 
lei pe copil,este un pachet destul de consistent.La Corunca  ,primarul din 
Corunca a făcut pachete pentru patru sute și ceva de copii.... 
D-na secretar,Rus A.G. :d-l consilier 1milion și ceva de copil ?vechi? o sută de 
lei? 
D-nul  consilier,Grec V. :să ne spuneți și nouă cât vine ?Noi n –avem 200 de 
copii! 
D-nul primar,Măgheran A. : nu că 300. 
D-na președintă de ședință,Gherman A.J. : noi avem 200 de copii ? 
D-l consilier,Grec V. :să ni se spună,la Corunca s-o făcut pachete pentru 450 
de copii cu 35 de lei pachetul de copil.Suspiciunea este foarte mare pentru că 
anul trecut când era d-na Glasu director nicodată nu s-au făcut pachete 
,pentru că nu putea sau  mă rog nu avea acces d-l primar la bani. 
D-na secretar,Rus A.G. : domnul consilier în calitate de secretar, 
D-nul consilier,Grec   V. :d-na secretar dvs. vorbiți când vă întreb! 
D-na secretar,Rus A.G. : nu-i adevărat, 
D-nul consilier,Grec V.:dvs. vorbiți când vă întreb !notați în procesul-verbal și 
atât !dvs. vorbiți când vă întreb da ?!deocamdată nu cred că e cazul să 
vorbiți! notați în procesul-verbal că nu –i o problemă pentru tot ceea  
ce spun ! 
D-nul primar,Măgheran A. : spune-i că-i o problemă asta .  
D-na președintă  de ședință,Gherman A.J. :v-au expirat cele 2 minute. 
D-nul consilier,Grec V.: mai iau de la colegi,deci haideți să revenim! 
D-l consilier,Boar Gh. :nu se împrumută că ai zis că nu se poate vota pentru 
altul nici minutele nu se împrumută. 
D-l consilier,Grec V. : și tu  răspunzi cu aceeași monedă și tu!împreună 
împărțiți? 
D-l consilier,Boar Gh. : așa facem ședința de unul  singur și-mi dau toți 
minutele și vorbesc numai eu ! 
........ 
D-nul consilier,Grec V. :........Uite eu am pus o întrebare să fi răspuns la 
întrebare ?răspundeți la întrebare că eu nu mai vorbesc.Caietul de sarcini....  
D-l consilier ,Todea I. :eu mă gândeam că  rețeaua școlară a Școlii Generale 
Sânger și la grădiniță sunt 400 de copii  ori ,20 de lei de copil atâția bani  și 
era justificată treaba. Am zis și eu am zis nu am dat. 
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D-nul consilier,Grec V. : cum să pună niște sume din burtă?spuneți că noi 
așteptăm avem răbdare! 
D-l consilier,Boar Gh. :în fiecare an s-o dat cadouri din partea primăriei la 
copii! 
D-l consilier,Todea I. :cum în fiecare an ?  
D-l consilier,Boar Gh. :mai puțin anul trecut.Cadourile s-o făcut egale pentru 
fiecare copil,chiar dacă o fost de grădiniță sau de clasa a opta. 
D-l consilier,Grec V. :bun și pachetele astea trebuie făcute ,astea trebuie 
făcute cum au stabilit și alte comune  vine o sumă pe copil ? 
D-nul consilier,Boar Gh. :da, 
D-nul consilier,Grec V. :stai să vedem caietul de sarcini ce cuprinde?nu pui tu 
o portocală și trei napolitane și gata îî o sută de lei . 
D-nul consilier,Boar Gh. :doar acolo sunt bonuri și tot  ce s-a cumpărat care –
i problema? 
D-l consilier Grec V. :lasați d-le bonurile sunt așa cum și piatra. 
D-nul consilier,Boar Gh. :da auzi poți foarte bine după ce se primește un 
cadou la un copil meri să –l evaluazi dacă-i corect sau nu ! 
D-l consilier,Grec V. : așa o să și facem! 
D-l consilier,Boar Gh. :foarte bine! 
D-l consilier,Grec V. :așa cum și cablurile de la Școală de la Sânger ,s-o furat 
cablu de 500milioane. 
D-na președinte de ședință ,Gherman A.J. : d-l Grec vă rog frumos! 
D-nul consilier,Grec V. :da dvs. nu mi-ați răspuns punctual v-am întrebat. 
D-nul consilier,Boar Gh. :d-nă președintă toți au dreptul la caiet de sarcini.  
D-nul primar,Măgheran A. :d-l Grec? 
D-nul consilier,Grec V. :da; 
D-nul primar,Măgheran A. :copii sunt până la 350 cu cei care nu participă la 
școală , care au rămas repetenți ,fizic sunt în jur la 300,pachetele se va stabili 
valoarea aia cât vine se împarte la 300 de copii ,verifică cât îi portocala cât îi 
biscuitele ,îi o problemă încheiată numa din păcate cu dvs. care faceți fapte 
în grup organizat de falsuri ,care ați sustras,d-l Petrovan a sustras din arhiva 
primăriei documentația ,v-ați dat drept proprietari 2miliarde 2 milioane de 
euro valoare ,o să dați socoteală dna-ului .Cu cablurile alea poți să le măsori 
în pod .Auzi stai un pic cablurile meri în pod le măsori fă-ți o expertizare și 
stau de față și merem în pușcărie dacă am furat . Fă expertizare și dacă am 
furat merem acolo unde ni –i locul. 
D-nul consilier,Grec V. :nu a întrebat nimeni de furat de data asta ,de data 
asta am întrebat caietele de sarcini. 
D-nul primar,Măgheran A. : da îs făcute! 
Dumneata vii cu alte povești nu vii cu ceva constructiv .N-ați făcut un vot și 
acum îi problemă că dăm cadouri copiilor ,la copii noști,no să știi că o să dăm 
și voi le verificați! 
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D-l consilier,Grec V. :cablurile le –ați dus tot așa ,de la copii noștri ați furat  
cablurile! 
D-nul primar,Măgheran A. :dacă le -am furat dăm socoteală ,dacă tu crezi că 
le-am furat   ,tu un ...... mintal  atunci dăm socoteală ! 
Continuă! 
D-nul consilier,Grec V. :avem avem deja îi pe rol nu vă faceți probleme că ați 
pus kilometri de cablu. 
D-nul primar,Măgheran A. :da km. cât îi acolo îl măsori cu metrul și dacă s-o 
furat iei ,iei  iei avizul... 
D-l consilier,Grec V. :eu știu ce s-a făcut la Școala Sânger d-le toată s-a 
îmbrăcat în cablu de televiziune. 
D-nul primar,Măgheran A. : și asta are cablu de televiziune,internet,are cablu 
de ...da are în fiecare sală tras. 
Nu da te duci în pod și le măsori,ai posibilitate,iei avizul după care am plătit 
factura și poți să verifici fiecare obiectiv. 
D-l consilier,Todea I. :nu facem circ ,aici îi ședință d-na președintă nu facem 
circ ! 
D-nul consilier,Grec V. :eu vreau să particip la licitație. 
D-nul primar,Măgheran A. :da d-l Todea  dumneata care luai 50 kile de țuică 
și 30 de milioane să clasezi un om mă  faci pe mine hoț!Nu ți rușine d-l ........! 
Continuă! 
D-na președintă de ședință,Gherman A.J. : vă rog supuneți la vot . 
D-nul consilier,Grec V. :ce să supuneți la vot eu vreau să văd dacă sunt caiete 
de sarcini? 
D-nul primar,Măgheran A. :sunt d-apoi numai .... 
Supune la vot ordinea de zi!Asta-i ordinea de zi asta o supunem la vot.Dacă 
nu votezi,dacă votezi iar îi bine !Nu ți-o intrat noțiunea asta că ai pierdut și îi 
democrație demos putere și cratos  popor,cei mai mulți decid. 
Tu ești un nimic ,un câine vagabond venit în sat aici. 
D-na președintă de ședință,Gherman A.J. :supunem la vot proiectul de pe 
ordinea de zi. 
D-nul consilier,Petrovan B.T. : d-na președintă,d-na președintă Petrovan 
sunt!  
D-nul primar,Măgheran A. :nu mai intrăm în detalii că asta le trebuie povești. 
D-nul consilier, Petrovan B.T. :d-na președintă Petrovan sunt !Mi s-a pomenit 
numele de către d-l primar în conformitate cu regulamentul și Codul 
Administrativ aș avea dreptul la replică dacă mi-l acordați? 
D-nul primar,Măgheran A. :nu mai acordăm nimic o trecut.Ați vorbit destul! 
D-nul consilier,Petrovan B.T. :nu domnule primar  am întrebat de d-na 
președintă. 
D-na președintă de ședință,Gherman A.J. : să supunem la vot. 
D-nul consilier,Petrovan B.T. :d-na președintă,d-na președintă vă rog să- mi 
răspundeți la întrebare ! 
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D-nul primar,Măgheran A. :nu mai răspunzi nimic că tu nu ești la audieri  aici. 
Ai venit la ședință da sau ba. 
D-nul consilier , Petrovan B.T. :nu îi prima ședință când mi –ați pomenit 
direct numele cu o faptă ce implică 2 milioane de euro ați spus. 
D-nul primar,Măgheran A. :da da.Ați sustras materialul din arhiva primăriei 
,când te –am chemat că mureai de foame mă ............. de gunoaie  că tu ai fi 
bun .............cum areți ,ai venit și ai sustras din arhivă ,acum îți fac la dna și 
cercetări de la licitație până acuma să vezi ce ai făcut .........,să vezi ce –ai 
făcut! 
D-l consilier,Grec V. :singurul care ai sustras ai fost tu că n –ai plătit impozit 
,grajdul l-ai folosit ,n-ai plătit nimic! 
D-l primar,Măgheran A. :aia îi părerea ta și sunt alții care verifică, dacă n –am 
plătit. 
D-nul consilier,Grec V. :da da sigur. 
D-nul primar,Măgheran A. :no se verifică numa tu atâta ești de .......că s-o 
băgat în program automat din 2011 și înainte nu era și am găsit chitanță în 
arhivă,vii și le vezi.Tu ești un furător de  proiecte și de oameni ,mă zăpăcitule 
încă ție,tu n –ai copii nu te doare capul să dai la un copil un pachet că nu ai ! 
D-nul consilier ,Todea I. : d-na președintă,d-na președintă luați-i microfonul 
ne facem de minune !   
 D-nul consilier,Grec V.:ne lăsați să discutăm? 
D-nul primar,Măgheran A. :de ce mă c-ai furat de la armată ,ai băgat bolnavii 
și ai lăsat sănătoșii acasă. 
D-nul consilier,Grec V. : no ne lăsați să discutăm? 
D-nul primar,Măgheran A. :ai luat de la copilul meu 30 de milioane și 50 de 
kile de țuică șef de stat major făcut din tractorist. 
D-na președintă  de ședință ,Gherman A.J. :d-lor vă rog frumos supunem la 
vot. 
D-nul consilier,Petrovan B.T.: aș vrea să mulțumesc d-lui primar pentru 
lămuriri și o să ne întâlnim în instanță că altfel văd că nu se poate.Mulțumesc 
pentru tot. 
D-l consilier,Todea I. :susțin d-le Petrovan,susțin,susțin. 
D-l consilier,Grec V. : normal că susținem. 
D-na președintă de ședință,Gherman A.J. supune la vot proiectul de hotărâre 
privind rectificarea Bugetului Comunei Sânger pe anul 2021 prin strigarea fiecărui 

consilier în ordinea menționată pe convocator și se aprobă cu 9 voturi pentru Boar Gh., 

Căpușan G.,Dan G.,Gherman A.J.,Moldovan C.S.,Nimaș I.N.,Petrovan B.T.,Șuteu 

C.N.,Todea I.-pentru parțial și 2voturi împotrivă Grec V. ,Vescan L.S. 

D-nul consilier,Petrovan B.T.:pentru dar aș mai fi avut ,pentru că nu s-a terminat ,aș mai fi 

avut o întrebare cu privire la reactualizarea planului de urbanism unde alocă patru mii de 

lei,nu e o sumă mare ,dar l-aș fi întrebat ceva pe d-l consilier juridic,care este de față da în 

condițiile astea sunt și eu pentru dați-o încolo de treabă că asta nu-i ședință. 

D-l consilier,Todea I. :pentru da o să verific bonul în fiecare pachet al copilului,parțial. 

 



                                                                                    18. 

La punctul 4 de pe ordinea de zi se prezintă raportul de specialitate,referatul de 

aprobare și proiectul de hotărâre privind   stabilirea impozitelor  si taxelor locale pe anul 

2022 in comuna Sânger ,jud.Mures.  

D-nul consilier,Boar Gh. :favorabil 

D-nul Nimaș a votat favorabil pentru toate la început. 

D-nul Nimaș I.N. : pentru  

D-na președintă de ședință ,Gherman A.J. : întrebări dacă sunt ? 

Aș vrea să îl întreb ceva văd că referatul l –a făcut d-l Gherman .Este prezent d-l 

Gherman? 

D-l Gherman Gh.,referent taxe și impozite :da; 

D-na secretar,Rus A.G.:da este prezent fizic. 

D-l GhermanGh.,referent taxe și impozite :sunt prezent,poftiți d-l Petrovan, 

D-nul Petrovan B.T.,consilier :nu s-a putut cumva să  mergem spre un nivel mediu 

în multe părți văd că am mers la nivel maxim prevăzut de lege .Știu că avem nevoie de bani 

sunt de acord cu dvs.și să facem rost de bani să căutăm soluții și pentru asta. 

D-nul Gherman Gh., referent taxe și impozite :să facem un pic de diferență că sunt 

două tipuri la care,deci în primul rând la în cazul oricărui impozit sau taxă locală care 

constă într-o anumită sumă în lei ...este stabilită conform legii și se indexează anual 

obligatoriu prin rata inflației îi publicată pe sit-ul ministerului. 

D-nul consilier,Petrovan B.T. :așa-i. 

D-nul  Gherman Gh. ,refernt taxe și impozite :da aici la tipul ăsta de taxe și impozite 

am majorat strict cu suma care se impune adică 2,6% din la fiecare tip de impozit 

clădiri,terenuri,auto.La celelalte la taxele speciale ,acolo da într-adevăr au fost unele dintre 

ele foarte foarte mici în comparație cu  alte localități și aici s –a propus doar o indexare să 

fie mai mare decât cea prevăzută de lege. 

D-l consilier,Petrovan B.T. :eu nu m –am referit la indexarea maximă ,am crezut că 

cumva se poate să mergem la medie,numa că dvs. sunteți specialistul eu nu mă bag ,acolo 

unde se poate... 

D-l Gherman Gh. ,referent  taxe și impozite :v-am înțeles ca să mergem la medie 

asta ar însemna să creștem impozitele la clădiri ,la terenuri și la asta cu încă 25%pe lângă 

cei 2,6%pentru că conform legii consiliul local are dreptul să majoreze cu până la 50 % 

impozitele și taxele locale.Dar noi am mers la minim la strictul necesar care  plătește  

întrega populație impozitul ,la celelalte de care beneficiază doar cei care solicită ,adică 

taxele speciale,acolo s-a majorat mai mult decât rata inflației ,nu-i obligatoriu să ținem 

cont de rata inflației ,deci alea se propun în proiectul de hotărâre și de asta vi s-o dat spre 

analiză să stabiliți cum considerați.Propunerea a fost cea care s-a prezentat în raport. 

D-nul consilier,Grec V. : d-l Gherman  .... 

D-nul Gherman Gh.,referent taxe și impozite : da, 

D-l consilier,Petrovan B.T. :nu nu cred ,eu l –am întrebat d-l Grec cred c-ar fi cazul 

să-mi dați voie să-i mulțumesc,vedeți că se poate să avem un comportament civilizat, să 

discutăm ca oamenii că suntem oameni.   

D-nul consilier,Gherman Gh. :principalul îi să se vreie din toate părțile! 
D-nul consilier,Petrovan B.T. :tot respectul meu pentru dialogul pe care 

l –am avut vă mulțumesc și din suflet vă felicit că sunteți unul dintre oamenii 
cu care pot să discutăm ,mulțumesc! 
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D-nul consilier,Grec V.:d-l Gherman nu vă supărați aș avea și eu o 

întrebare ? 
D-nul  Gherman Gh.,referent taxe și impozite :pofțiți! 
D-l consilier,Grec V. :aș dori cumva să ne prezentați separat pentru 

agenții economici,numa chiar stricto senso ne referim  la agenții economici 
impozitele,clădirile ...și să vedem impozitele pentru activități economice 
,penru că în momentul de față înafară de câteva baruri și așa n-avem firme 
care să fie interesate, deci pur și simplu impozitele sunt destul de mari,de 
exemplu impozitele pe clădiri și pe teren sunt mai mari decât în Tg. 
Mureș.Sigur că nu sunt cazuri, că nu prea au și nu prea vin și aș vrea dacă se 
poate, poate vreau să investesc și sigur că n –o să investesc undeva unde nu 
îi rentabil,sunt până la urmă om de afaceri nu sunt așa numa ca să- mi arunc 
banii ,aș dori dacă se poate cel puțin pentru mine ca la o întâlnire,da o să vin 
eu la primărie și o să iau de la dvs. o adresă scrisă a impozitelor și taxelor a 
societăților comerciale. 

D-nul referent taxe și impozite,Gherman Gh. :d-l  Grecu impozitele și 
taxele datorate de către societăți plătesc doar cele care au bunuri proprii pe 
clădiri în cazul dvs. să spunem așa ,iar ,lăsați –mă să termin,valoarea este 
cea stabilită care o aveți în valoarea de inventar în contabilitate la dvs. în 
bază la aceea se calculează impozitul,dacă vă uitați bine pe  proiectul de 
hotărâre.  

D-l consilier,Grec V. :îi foarte mare ! 
D-nul Gherman Gh., referent taxe și impozite :asta depinde ce valoare 

aveți la clădirea respectivă ,depinde cum rezultă din raportul de evaluare . 
D-l consilier,Grec :nu, 
D-nul Gherman Gh.,referent taxe și impozite :ba da uitați-vă ce scrie în 

proiect !Da uitați-vă cum se stabilește un impozit sau taxă pe clădire! 
D-nul consilier,Grec V. :nu vorbesc de modul cum stabiliți. 
D-nul Gherman Gh.,referent taxe și impozite :da dar suma revine în 

urma evaluării făcute.  
D-nul consilier,Grec V. : procentul   poate fi majorat sau poate fi un pic 

mai mare . 
D-nul Gherman Gh.,referent taxe și impozite :nu s-a majorat d-l Grec. 
D-l consilier,Grec V. :asta este întrebarea noi ne –am dus la maxim ? și 

anul trecut am observat lucrul acesta am fost la maximum cu aceste 
impozite. 

D-nul Gherman Gh.,referent taxe și impozite :d-l Grec maximul care ne 
permite legea ne mai permitea încă 50% la sută  la ce a fost și la ce este și 
anul ăsta. 

D-nul consilier,Grec V.:vă rog dacă puteți prezenta separat doar atât! 
D-na secretar,Rus A.G. :da aveți acolo. 
D-nul Gherman Gh.,referent taxe și impozite :aveți în anexă. 
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D-l consilier,Grec V. :facem o analiză să vedem că poate reușim să 

atragem pe cineva într-adevăr să facă activități economice ,economice nu 
neaparat comerț la Sânger! 

D-l Gherman Gh. ,referent taxe și impozite :aveți anexa în față d-l 
Grecu și acolo aveți fiecare cod care se aplică la valoarea de inventar ,da la 
clădiri rezultată dintr-un raport de evaluare făcută de un evaluator autorizat.                                                   

D-nul consilier,Grec V. :tocmai asta vă spun că este mai mare ca în 
Tg.Mureș.La Sânger vine impozitul mai mare ca în Tg Mureș. 

D-nul Gherman Gh.,referent taxe și impozite :nu cred. 
D-nul consilier,Grec V. :dacă omul cumpără sau deține o clădire pe 

societate. 
D-nul Gherman Gh. ,referent taxe și impozite :aveți altă valoare de 

inventar d-l Grecu probabil decât cea cu care dvs. faceți comparație. 
D-nul consilier,Grec V. : d-l Gherman nu este vorba de valoarea de 

ineventar. 
D-nul Gherman Gh. ,referent ,taxe și impozite :ba da că de acolo 

rezultă mpozitul. 
D-nul consilier,Grec V. :este procentul dacă am o clădire de 1 milion de 

euro nu poate fi impoztul de 100 de mii ,asta nu trebuie să –mi spuneți. Eu 
vorbesc de procentul care se aplică mi se pare foarte mare în comparație cu 
Tg. Mureșul!Eu am clădiri și plătesc și în Tg.Mureș aș vrea să fac ceva și la 
Sânger și ar mai fi și alții interesați în străinătate ,cetățeni de-ai noștri ,da 
când au văzut marja ,procentul de la impozitare  nu prea este tentat nimeni. 

Da acest lucru așa într-o analiză separată nu în cadrul ședinței ,pentru 
că nu n –o să priceapă despre ce –i vorba ,vreau pur și simplu să vedem să 
încercăm să stimulăm activitatea economică comună,despre asta vorbesc nu 
despre faptul că să stângem cureaua la oameni sau nu că săracii oameni n –
au de unde să mai.... unde să iei impozite de la oameni? 

D-nul Gherman Gh. ,referent,taxe și impozite :păi nu s-o strâns cureaua 
,eu v-am spus am majorat strict cu ..... 

D-l consilier,Grec V. :nu că eu asta  zic nu să fim nevoiți haideți să 
încercăm să stimulăm activitatea economică eu despre asta vorbesc nu 
magazinul neaparat !Este legat în funcție de  necesarul de consum .... 

D-nul referent taxe și impozite,Gherman Gh. :v –am înțeles ,aveți o 
anexă care vi s-o prezentat ,în urma  prezentării anexei veniți cu propuneri. 

D-nul consilier,Grec V. :oricum procentul este mai mare decât în Tg. 
Mureș,nu vorbim de estimarea cât îi clădirea ,eu vorbesc de procentul care se 
adaugă la valoarea clădirii . 

D-nul Gherman Gh. , referent  taxe și impozite :nu știu cu ce 
construcție...... 

D-l consilier,Grec V.:nu cred că este normal. 
D-l  Gherman Gh.,referent  taxe și impozite :faceți comparație d-le 

Grecu că dacă faceți comparație cu o construcție care ... 
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D-nul consilier,Grec V. :nu nu facem.  
D-nul Gherman Gh. ,referent  taxe și impozite : da? 
D-ul consilier,Grec V. :d-nul Gherman ,nu –i vorba de construcție,eu 

vorbesc procentual,vorbesc de procent nu de valoarea construcției,valoarea 
construcției nu contează că o dă expertul! 

D-nul  Gherman Gh.,referent taxe și impozite :noi venim cu cota care se 
aplică la momentul de față venim de vreo3 ani cred, că încoace n-am mai 
majorat  cota de impozitare care....... 

D-nul consilier,Grec V. :păi aia-i  procentual n –ai ce să mai majorezi la 
ea ,dacă mai majorezi unde sărăcie mergi.. 

D-nul Gherman Gh.,referent taxe și impozite :puteam s-o majorăm 
,consiliul local putea s-o majoreze cu 50% d-l Grecu  . 

D-nul consilier,Grec V. :mă rog dacă așa  considerați ,oricum la noi nu –
i nimeni interesat dar în condițiile în care asta –i o discuție ...eu nu înțeleg! 

D-nul Gherman Gh.,referent taxe și impozite :asta cu propuneri eu nu 
pot să ,nu stă, nu pot să iau eu decizii în sensul astă. 

D-nul consilier,Grec V. :nu bun da putem să analizăm. 
D-nul referent taxe și impozite ,Gherman Gh. :se analizează.Păi vi s-o 

transmis și anexă spre analiză. 
D-nul consilier,Grec V. :auziți acolo trebuia să fie cineva care chiar se 

pricepe nu așa numa să pui din burtă niște cifre!  
D-nul Gherman Gh.,referent taxe și impozite : d-l Grecu dacă credeți că 

nu pot să –mi îndeplinesc atribuțiunile de serviciu vă rog frumos să .... 
D-nul consilier,Grec V. :nu nu!  
D-nul Gherman Gh.,referent taxe și impozite :păi așa ați spus că cineva 

care se pricepe! 
D-nul consilier,Grec V. :d-l Gherman ai zis că ai trimis și că nu poți 

hotărâ. 
D-nul Gherman Gh.,referent taxe și impozite :dl Grecu da nu pot stabili 

eu... 
D-nul consilier,Grec V. :noi stabilim. 
D-nul Gherman Gh.,referent taxe și impozite :da exact s-a propus și 

dvs. stabiliți. 
Propuneți alte sume și stabiliți alte taxe cum considerați numai să le 

stabiliți conform legii. 
D-nul consilier,Grec V. : d-l Gherman eu deia vreau să mă întâlnesc cu 

dvs., să facem o analiză  nu pentru că nu vreau,pentru că dacă consideram că 
nu putem discuta era altceva.Sigur ca să pot prezenta consiliului  cât de cât o 
evaluare corectă .Îi vorba că trebuie puse niște procente chiar dacă probabil 
n –o fost la capitolul respectiv probabil că încasările au fost aproape de 0 sau 
n –au fost. 

D-nul Gherman Gh.,referent taxe și impozite :au fost aproape de 0 
pentru că nu avem societăți care să dețină proprietăți. 
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D-nul consilier,Grec V. :eu asta zic haideți să încercăm!  
D-nul consilier,Boar Gh. :d-l Gherman mai jos de atât puteți merge cu 

impozitul ?  
D-nul Gherman Gh.,referent taxe și impozite :se  vorbește de cotă d-l 

Grecu mă întreabă de cota care este stabilită între 0 virgulă nu știu cât la 
sută că......  

D-na secretar,Rus A.G. :da nici nu trebă să le știți pe derost că trebuie 
să le aplicați corect nu să le știți pe derost. 

D-nul consilier,Grec V. :aceasta trebuia pregătită dinainte și putem 
reveni cu o rectificare la impozite și taxe locale să corectăm acest procent.  

D-nul Gherman Gh.,referent  taxe și impozite :îl puteați corecta ,puteți 
veni cu propunere și acuma d-l Grecu că aveați anexa în față! 

D-nul Grec V. :auziți sunt foarte de acord cu dvs. dar cred că trebuie 
analizată corect și pe urmă prezentată consiliului local adică eu nu sunt 
pentru ,trebuie analizată înainte ....comisia asta tehnico economică  ar trebui 
să facă o analiză ,eu nu mai fac parte ca să putem să reducem acel 0să fie 
ceva ,să fie o creștere. 

  D-nul primar,Măgheran A. :Dacă se merge sub acest barem impută 
Curtea de Conturi. 

D-l Gherman Gh., referent taxe și impozite :eu zic că.....  
D-l consilier,Grec V. :eu n a-m zis că n –am încredere am zis că pur și 

simplu trebuie să analizăm. 
D-nul Gherman Gh.,referent taxe și impozite : bine, 
D-nul Grec V. ,consilier: mulțumesc oricum, 
D-nul Gherman Gh.,referent taxe și impozite :dacă mai aveți alte 

întrebări referitoare la stabilire?Dacă nu vă mulțumesc . 
D-na președintă de ședință ,Gherman A.J. :putem supune la vot ? 
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind   stabilirea impozitelor  si 

taxelor locale pe anul 2022 in comuna Sânger ,jud.Mures și se aprobă cu 11 voturi pentru. 

D-nul consilier,Grec V. :pentru cu mențiunea ca la ședința viitoare să încercăm să 

corectăm capitolul care l –a menționat d-l Gherman. 

D-nul consilier,Petrovan B.T. : pentru cu rezerva a ceea ce a spus d-l Grec.  

D-nul consilier,Todea I. :pentru cu mențiunea că la punctul anterior  ați consemnat 

intervenția primarului și cuvintele josnice care mi s-au adus să fie consemnate în procesul-

verbal vă rog frumos. 

D-na secretar,Rus A.G. : d-lor consilieri vă rog să- mi trimiteți rapoartele ori pe e-

mail ori fizic de la ședințele pe comisii. 

D-l consilier,Petrovan B.T. :înainte de închiderea ședinței aș dori să spun câteva 

cuvinte ,pentru că și eu sunt în situația d-lui Todea ,d-na secretar vă rog să trascrieți ad 

literam toate. 

D-na secretar,Rus A.G. : da transcriu oricum ,transcriu. 

D-nul Petrovan B.T. ,consilier :am să le folosesc în instanță.  

D-na secretar,Rus A.G. :cum doriți. 
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D-nul consilier,Petrovan B.T. :vă rog să luați legătura cu d-l Turc să-mi transmită 

înregistrarea  ședinței. 

D-na secretar,Rus A.G. :da,aude oricum, 

 D-nul consilier,Grec V. :câteva cuvinte de încheiere d-le se poate?                                                                   

D-nul Grec V.,consilier :d-lor de la început n –am  observat că d-l Turc mi –a tăiat 

piuitul să nu pot vorbi ,este vorba revin la problema cu gazul cetățenii trebuie să știe de 

această introducere a gazului metan și pe baza unei adeverințe de la primărie că sunt 

propietarii unei case și trebuie un plan de situație pe care se arată existența casei .Sigur că 

mi se spune că eu mint că așa mai departe ,d-lor am avut o grămadă de proiecte în toate 

comunele ,mi-a venit cineva de la Zau ,de la Sărmaș,cu adeverință de la primărie nu toată 

lumea are întăbulate casele vinovați suntem noi care suntem în administrație că nu –i 

ajutăm pe oameni să-și întăbuleze casele.Dacă ar avea întăbulate casele n- ar mai avea 

problemele astea să depindă de primărie. Dar din păcate depind de primărie și d-l primar 

se erijează în mare cunoscător ,d-nei Roșca din Cipăieni care săraca stă de 70 de ani ,are 

aproape 80 de ani ,stă în Cipăieni în aceeași casă a refuzat să-i dea o adeverință că are 

locuița acolo  ,iar la d-l care spuneam în Zăpodea se făcea că nu cunoaște cine este acolo 

atât primarul cât și d-l Luca Liviu ,am găsit o adeveriță eliberată de primărie semnată de 

d-l Luca L. în numele primarului și de d-na secretară că acel...... 

D-na secretar,Rus A.G. : vă rog să o prezentați dacă am semnat –o eu ! 

D-nul consilier,Grec V. : cum ? 

D-na secretar,Rus A.G.: vă rog s-o prezentați! 

Nu-mi amintesc. 

D-l consilier,Grec V. :e numele dvs. la secretar.  

D-na secretar,Rus A.G. :da da vă rog să spuneți exact dacă aveți adeverința în față! 

D-l consilier,Grec V. :o să v-o trimit după ședință pe WhatsApp s-o aveți și dvs. 

D-na secretar,Rus A.G. :nu am semnat așa ceva .Vă rog. 

D-nul consilier,Petrovan B.T.,consilier: d-l Grec sunt Petrovan sunteți în eroare cu 

privire la d-na secretar. 

D-na secretar,Rus A.G. :vă rog d-le Petrovan  să se spună lucrurile cum îs! 

D-l consilier,Petrovan B.T.:da pentru d-na Rus Adriana a semnat cineva !pentru d-l 

Măgheran ? 

D-l consilier,Grec V. :a  semnat Luca Liviu.  

D-nul consilier,Grec V. :nu știu este semnătura  cuiva............  

D-nul consilier,Grec V. :dar numele dânșilor sunt trecute ei sunt responsabili ! 

D-l primar,Măgheran A. :d-l Grec ,d-l Grec dacă-mi dai voie ! Bun ce –i anormal la 

semnăturile alea 2?ce-i anormal dacă vrei să- mi spui ? 

D-nul consilier,Grec V. :la ședință ,în urmă cu 2 ședințe nu cunoșteai cine stă acolo !  

Că acum ulterior le –am găsit că sunt de la Sânger,oare cine a spus adevărul ? 

D-l primar,Măgheran A. : da acum își fac mutația. 

D-nul consilier,Grec V. :aoleo serios ? 

D-l primar,Măgheran A. :păi da. 

Mi-ai făcut un bine că mai votează 50 de oameni cu mine !   Un mare bine mi –ai 

făcut că i –ai mutat pe ăia în Sânger! 

D-nul consilier,Grec V. :stâlpii ăia de la CAP pe care scrie CAP Sânger mare i-ai 

vândut la respectivul cetățean . 
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D-l primar ,Măgheran A. :da,da.   

Tu ai rămas cu CAP –ul în cap. 

D-nul consilier,Grec V. : i-a vopsit să nu se mai vadă că scrie CAP Sânger. 

 D-l primar,Măgheran A. :da nu i –am vopsit că acolo deține proprietate închiriere 

eu.Tu ești un colectivist rămas la Stalin mă! 

D-l consilier,Grec V. :nu știu că de colectiv ai profitat tu nu noi! 

D-l primar,Măgheran A. :cu ce am profitat ?că am cumpărat un grajd și vii tu....  

D-l consilier,Grec V. :ai făcut ce –ai vrut tu! 

D-l primar,Măgheran A. :bun. 

Unde am făcut ce –am vrut eu ? 

D-nul consilier,Grec V. :da ai făcut exact ce –ai vrut tu!   

D-nul primar,Măgheran A. :de ce am făcut ce –am vrut eu d-l Grec?dumneata ești 

în mare eroare dus!  

O să vă spună dna-ul ce-ați făcut voi,eu am plătit! 

D-l consilier,Grec V.:da , 

D-nul primar,Măgheran A. : o să vedeți și d-ta cu gazul ... 

Hai cu un proiect că noi dăm adeverință da nu –i suficient.Trimitem dosarul la 

Consiliul Județean că ei eliberează certificatul de urbanism nu noi. 

Noi dăm o adevrință care nu –i valabilă și dacă dumneata pe adeverința aia îi faci la 

om gazul până nu întăbulează pățește ca mine cu gazu!așa pățește ca mine cu grajdul!Bă 

uită –te la ochii tăi și la fața ta ,uită- te cum areți! 

D-nul consilier,Grec V. : d-l primar....  

D-l primar,Măgheran A. :ca un dezertor din lagărul  de la Auschwitz! 

Nu –mi mai spune nimic ,eu am gătat cu tine!tu ești un nimeni care pentru mine nu 

exiști !  

D-nul consilier,Grec V. : din păcate exist!  

D-na președintă de ședință,Gherman A.J. :declar ședința închisă! 

Nu mai sunt alte intervenții ,luări de cuvânt , în timpul desfășurării  ședinței ,motiv pentru 

care președintele de ședință ,d-na consilier , Gherman Angela Julianna a   declarat închisă 

ședința   de lucru  . 

D-na secretar,Rus A.G. : d-lor consilieri rapoartele vă rog să mi le trimiteți! 

D-nul consilier,Grec V. : vă mulțumim. 

 Am încheiat prezentul proces-verbal ,în forma și conținutul prezentat mai sus. 

 

 

Președinte de ședință, consilier, Gherman Angela Julianna   

 

 

                                                                   

 

    Secretar, Rus Adriana G.    

       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


