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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 30.06.2011 

          Incheiat astazi,30.06.2011, 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. 437 din 

27.06.2011, pentru data de miercuri, 29.06.2011, prin convocator scris, sub semnatura 

consilierilor si a invitatilor la sedinta dar in data de 29 06 2011 s-au  prezentat numai 3 

consilieri , Luca Alexandru. Popa Liviu Vasile si Terea Ioan si in aceste conditii D-ul 

Magheran Alexandru a reconvocat sedinta deindata pentru data de 30 06 2011 la care s-

au przentat majoritatea consilierilor. 

          Participa, la lucrarile sedintei, 10 consilieri in functie, lipseste  consilierul Boar 

Gheorghe, fiind plecat la  cursuri de perfectionare in municipiul Cluj Napoca.lipsesc 

invitatii  Padurean Maria si  Barbarosie Lucica. La sedinta mai participa primarul si 

secretarul comunei Sanger. 

          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.  

     Nu se fac obiectiuni cu privire la procesul verbal al sedinte  anterioare. 

     Presedintele de sedinta propune ordinea de zi a sedintei extraordinare 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. 3 din 25 02 2011 privind acordarea indemnizatiilor persoanelor cu 

handicap. 

   Se supune la vot Ordinea de zi propusa de primar prin dispozitie  si se aproba cu 10 

voturi pentru,   

La punctul 1 de pe ordinea de zi, Sabau 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 Balasz Ioan, Gherman Angela Julianna  si 

Luca Alexandru  prezinta  rapoartele la acest punct. 



         Luca Liviu, presedinte, acorda cuvantul participantilor la sedinta : 

           Nu sunt  interventii.        

          Presedintele de sedinta  supune spre aprobare  Proiectul de hotarare prezentat de 

primar si se aproba cu  10 voturi pentru.. 

                La punctul 2 din ordinea de zi  Sabau Gheorghe, secretar,   prezinta Expunerea 

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

Sanger nr. 3 din 25 02 2011 privind  acordarea indemnizatiilor  persoanelor cu handicap. 

           Pe linga  Anexa la Proiectul de hotarare, primarul mai propune pe  Crisan Felicia 

Floara si Rusu Maria. 

   Presedintii comisiilor de specialitate  Balasz Ioan, Gherman Angela Julianna si  Luca 

Alexandru   prezinta rapoartele comisiilor la acest punct. 

 Luca Liviu, presedinte, acorda cuvantul participantilor la sedinta : 

          Se mai supun la vot separate Crisan Falicia Floarea si Rus Maria care au prezentat 

dosarele complete dupa  intocmirea anexei la proiectul de hotarare si se aproba cu 8  

voturi pentru si 2 abtineri. 

   Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat de primar cu propunerile ulterioare si 

se aproba cu 10 voturi pentru . 

       

   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                     


