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P R O C E S – V E R B A L 

al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Sanger 

din data de 28.01.2011 

 

          Incheiat astazi, 28.01.2011, la sediul administrativ al Consiliului Local al comunei 

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

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

primarul comunei Sanger, d-nul Magheran Alexandru, prin Dispozitia nr. 15 din 

24.01.2011, pentru data de Sambta, 28.01.2011, prin convocator scris, sub semnatura 

consilierilor si a invitatilor la sedinta. 

          Participa, la lucrarile sedintei, 11 consilieri in functie, precum si Turdeanu  

Harieta Irina, referent, lipsesc 2 invitati ,prin convocator.  

          Sedinta de lucru este prezidata de catre d-nul consilier Lechintan Traian, 

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.  

    Nu se fac obiectiuni cu privire la  completarea procesului verbal de la sedinta 

anterioara. 

          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  stabilirea impozitelor si taxelor locale in 

comuna Sanger pentru anul 2011. 

2.Proiect de hotarare cu privire la Stabilirea planului de actiuni sau lucrarilor de 

interes public si veniturilor potentiale benficiarilor la Legea nr. 416 din 2001 pentru anul  

2011 in comuna Sanger.           

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

aproba cu 11 voturi pentru,   

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

informarii privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale in comuna Sanger pentru anul 

2001.   

      Presedintele de sedinta acorda cuvantul comisiilor de specialitate pentru a 

prezenta rapoartele. Presedintii comisiilor Balasz Ioan, Luca Alexandru si Luca Liviu 

prezinta  rapoartele la acest punct. 

         Lechintan Traian, presedinte, acorda cuvantul participantilor la sedinta : 



   Nu se solicita luari de cuvand official, decat cateva lamuriri la care raspunde primarul 

si secretar. 

    

         Presedintele de sedinta  supune spre aprobare  Proiectul de hotarare prezentat de 

primar si se aproba cu 10 voturi pentru,Lechintan Traian , contra. 

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

motive si Proiectul de hotarare cu privire la Stabilirea planului de actiuni sau lucrarilor 

de interes public si veniturilor potentiale beneficiarilor la Legea nr. 416 din 2001 pentru 

anul 2011.   

   Turdeanu Harieta Iruna, referent , prezinta anexele la proiectul de hotarare si normele 

metodologice  aparute pentu Legea nr.415/2001. 

     Presedintii comisiilor de specialitate  Balasz Ioan, Popa Liviu Vasile si Luca 

Liviu prezinta rapoartele comisiilor la acest punct. 

 Domnul presedinte Lechintan Traian propune ca beneficiarii Legii nr.416/2001, 

persoane apte de munca, sa efectueze curatirea pasunilor din comuna. Domnul consiler 

Popa Liviu specifica faptul ca aceste pasuni sunt concesionate, motiv pentru care acest 

lucru nu este legal, lucru confirmat si de catre primarul comunei Sanger care arata ca 

persoanele care au contracte de concesionare sunt obligate sa intretina pasunile fiindca 

primesc 30% din subventie. 

    Popa Liviu Vasile, consilier, din planul de masuri prezenetat, nu este corect ca cei 

de la Lgea nr. 416 din 2001 sa efctueze serviciul de paza in comuna . 

   Magheran Alexandru-primar- pina in prezent  avem 62 dosare  de amenzi, care vor fii 

obligati sa execute lucrari in comuna. Cei care vor fii planificati sa execute serviciul de 

paza vor raspunde in fata excutivului primariei si in fata organelor de politie.  
     Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat de primar si se aproba cu 11 

voturi pentru,  Popa Liviu Vasle, isi sustine interventia  facuta dupa przentarea 

materialului. 

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

sedinta, d-nul Lechintan Traian, declara inchisa sedinta ordinara de lucru .  

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

prezentat mai sus . 

 

                 Presedinte de sedinta ,                                        Secretar 

              LECHINTAN  TRAIAN                                 Sabau  Gheorghe 


