
ROMANIA 

JUDETUL  MURES 

COMUNA  SANGER 

CONSILIUL  LOCAL 

P R O C E S – V E R B A L 

al sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Sanger 

din data de 16.04.2011 

          Incheiat astazi,16.04.2011, la sediul administrativ al Consiliului Local al comunei 

Sanger, com. Sanger, satul Sanger, nr. 193 (Primaria comunei Sanger-sala de sedinte), 

intrunit in sedinta extraordinara, publica, de lucru. Sedinta de lucru a fost convocata de 

catre primarul comunei Sanger, d-nul Magheran Alexandru, prin Dispozitia nr. 3 din 

12.04.2011, pentru data de Sambata, 16.04.2011, prin convocator scris, sub semnatura 

consilierilor si a invitatilor la sedinta. 

          Participa, la lucrarile sedintei, 8 consilieri in functie, lipsesc  consilierii Nimas 

Iosif Nicolae ,Balasz Ioan si Baietan Sorin Aurel,lipseste invitatul Gherman  Gheorghe. 

          Sedinta de lucru este prezidata de catre d-nul consilier Luca Liviu, desemnat 

presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni, conform Legii nr. 215/2001, republicata, 

cu privire la administratia publica locala si Regulamentului de organizare si functionare 

a Consiliului Local al comunei Sanger, in vigoare la data prezentei  sedinte. 

          Presedintele de sedinta, dupa ce procedeaza la verificarea prezentei consilierilor, 

acorda cuvantul consilierilor pentru a face obiectiuni la Procesul verbal al sedintei 

anterioare.  

   Luca Alexandru, consilier,-de ce nu s-a notat in procesul verbal raspunsul la receptia 

lucrarilor pentru apa. 

   Popa Liviu Vasile, consilier, nu s-a notat in procesul verbal raspunsurile date de  

viceprimar, secretar sau alta persoana.  

   Le chintan Traian,  s-a gresit lae, fiind dactilografiat 11 in loc de 9. 

                  Presedintele de sedinta propune ordinea de zi a sedintei ordinare de lucru, cu 

punctele propuse de catre primarul comunei. 

1.Proiect de hotarare cu privire la modificarea Hotarari Cosiliului local al 

comunei Sanger nr. 6 din 25 Februarie  2011 privind aprobarea Bugetului  Consiliului 

local al comunei Sanger pentru anul 2011. 

2.Proiect de hotarare cu privire la  modificarea Hotararii Consiliului local al 

comunei Sanger nr. 5 din 25 02 2011 privind taxele locale pentru inchiriera  caminelor 

culturale din comuna Sanger pentru  anul 2001. 

3.Proiect de hotarare cu privire la modificarea Hotararii Consiliului local Sanger 

nr. 1 din 28 01 2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul  2011 . 

   Se supune la vot Ordinea de zi propusa de primar prin dispozitie  si se aproba cu 8 

voturi pentru,   

La punctul 1 de pe ordinea de zi, Boar  Gheorghe, prezinta  Proiectului de hotarare si 

informarea privind  modificarea Hotararii Consiliului local al comunei Sanger nr.  6 din 

25 Februarie  2011 .   



      Presedintele de sedinta acorda cuvantul comisiilor de specialitate pentru a 

prezenta rapoartele. Presedintii comisiilor Lechintan Traian, Gherman Angela Julianna  

si Luca Alexandru  prezinta  rapoartele la acest punct. 

         Luca Liviu, presedinte, acorda cuvantul participantilor la sedinta : 

   Popa Liviu Vasile, consilier,  intreaba ce valoare are lucrarea  prevazuta la  art. 7 din 

hotarare. 

   Presedintele de sedinta  supune spre aprobare  Proiectul de hotarare prezentat de 

primar si se aproba cu  6 voturi pentru,Popa Liviu Vasile si Lechintan Traian , abtineri. 

 

   La punctul 2 din ordinea de zi  Boar Gheorghe, viceprimar,   prezinta Expunerea de 

motive si .Proiect de hotarare cu privire la modificarea  Hotararii Consiliului Local 

Sanger nr. 5 din 25 02 2011 privind  taxele locale  pentru inchirierea caminelor cultural 

din comuna Sanger in anul 2011 

   Au intrat in sedinta  consilierii Balasz Ioan, Baetan Sorin Aurel si  Nimas Iosif 

Nicolae. 

   Presedintii comisiilor de specialitate  Lechintan Traian, Gherman Angela Julianna si  

Luca Alexandru   prezinta rapoartele comisiilor la acest punct. 

 Luca Liviu, presedinte, acorda cuvantul participantilor la sedinta : 

   La intrebarea lui Popa Liviu Vasile, consilier, se raspunde ca viza de legalitate de fost 

pusa de Rusa Adriana care a inlocuit secretarul, acest fiind in concediu de odihana 

   Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat de primar si se aproba cu 10 voturi 

pentru si o abtinere, Lechintan Traian. 

   La  punctual 3 din Ordinea de zi, Boar Gheorghe, viceprimar al comunei Sanger, 

prezinta Raport  si proiectul de hotarare cu  privire la modificarea Hotararii Consiliului 

local Snger  nr. 1 din 28 Ianuarie 2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 

pentru nul  2011 . 

Presedintii comisiilor de specialitate  Lechintan Traian, Gherman Angela Julianna si  

Luca Alexandru   prezinta rapoartele comisiilor la acest punct 

   Luca  Alexandru, consilier, face urmatoarle propuneri de modificare a  proiectului de 

hotarare prezentat de primar dupa cum urmeaza : 

-combine pentru recoltat furaje sau cereale -15 lei cu autorizatie  si 30 lei fara 

autorizatie. 

-tractoare cu capacitatea maxima de  de 100 CP  -20  lei 

-tractoare cu capacitatea de peste 100 Cp – 15 lei cu autorizatie si  30 lei fara autorizatie. 

     Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat de primar si se aproba cu 8 voturi 

pentru, 2 abtineri, Lechintan Traian  si Popa Liviu Vasile, l contra  ,Luca Alexndru. 

     In acesta situatie nu se mai propune spre aprobare propunerea d-lui Consilie Luca 

Alexandru. 

   Diverse : 

-se discuta anumite aspecte fara vreo cerere sau propunere concreta.  

    Nu mai sunt alte interventii, luari de cuvant, motiv pentru care presedintele de 

sedinta, d-nul Luca Liviu, declara inchisa sedinta ordinara de lucru .  

     Nemaifiind interpelari, inchei prezentul proces-verbal, in forma  si continutul 

prezentat mai sus . 

                 Presedinte de sedinta ,Luca Liviu          Secretar,Sabau  Gheorghe                     


