
ROMANIA 

JUDETUL  MURES 

COMUNA  SANGER 

CONSILIUL  LOCAL 

P R O C E S – V E R B A L 

al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Sanger 

din data de 8.04.2011 

          Incheiat astazi, 8.04.2011, la sediul administrativ al Consiliului Local al comunei 

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

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

primarul comunei Sanger, d-nul Magheran Alexandru, prin Dispozitia nr. 309 din 

4.04.2011, pentru data de Vineri, 8.04.2011, prin convocator scris, sub semnatura 

consilierilor si a invitatilor la sedinta. 

          Participa, la lucrarile sedintei, 9 consilieri in functie, lipsesc  consilierii Nimas 

Iosif Nicolae si Terea Ioan, lipsesc  cei 3  invitati ,conform convocatorului .D-ul  

Magheran Alexandru-primar- nu a participat la sedinta fiind plecat din localitate si a fost 

inlocuit de catre D-ul Boar Gheorghe, viceprmar al comunei .  

          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.  

   Popa Liviu Vasile, consilier, cu toate ca nu a participat la sedinta anterioara, cere 

explicatii cu termenul de “ergonomic” folosit in procesul verbal si in hotarare. Dupa 

terminarea sedintei s-a constatat ca termenul este corect si face parte din vocabularul 

limbii romane’ fiind termen de   specialitate cu privire la inluminat. 

                  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 revocarea Hotarari Cosiliului local al comunei 

Sanger nr. 24 din 11 12 2010. 

2.Proiect de hotarare cu privire la delegarea gestiunii  serviciului de  alimentare 

cu apa si canalizare, aprobarea contractului de delegare si completare a HCL Sanger nr. 

10 din 25 02 2011 privind aderarea  comunei Sanger in calitate de membru in cadrul 

Asociatiei  de Dezvoltare intercomunitare AQUA INVEST  Mures. 

3.Proiect de hotarare cu privire la Rectificarea Bugetului Consiliului local Sanger 

pentru anul 2011. 

   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 

informarea privind  revocarea Hotararii Consiliului local al comunei Sanger nr.  24 din 

11 decembrie 2010 .   



      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 : 

   Popa Liviu Vasile, consilier,  intreaba ce acte s-au intocmit dupa  adoptarea hotararii, 

la care raspunde viceprimarul si secretarul comunei. 

   Presedintele de sedinta  supune spre aprobare  Proiectul de hotarare prezentat de 

primar si se aproba cu  8 voturi pentru,Lechintan Traian , abtinere. 

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

motive si .Proiect de hotarare cu privire la delegarea gestiunii  serviciului de  alimentare 

cu apa si canalizare, aprobarea contractului de delegare si completare a HCL Sanger nr. 

10 din 25 02 2011 privind aderarea  comunei Sanger in calitate de membru in cadrul 

Asociatiei  de Dezvoltare intercomunitare AQUA INVEST  Mures. 

   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 : 

   Popa Liviu Vasile, consilier, intreaba daca avem serviciu de alimentare cu apa si 

propune infiinarea unui Serviciu pentrtu alimentare cu apa in cadrul Primariei comunei 

Sanger, daca este preluata instalatia de alimentare cu apa  de catre Primaria comunei 

Sanger.  Propun ca la predarea instalatiei de alimntare cu apa, in contract sa se prevada 

obtinerea unei redeventa de catre  Consiliul local al comunei Sanger. 

   Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat de primar si se aproba cu 9 voturi 

pentru. 

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

prezinta Raport  si proiectul de hotarare cu  privire la Rectificarea Bugetului Consiliului 

local Sanger pentru anul 2011. 

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

Alexandru   prezinta rapoartele comisiilor la acest punct. 

   Popa Liviu Vasle, consilier,  rectificarea bugetului consiliului  local fara contabil este 

inexistenta. 

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

pentru, 1 abtinere, Lechintan Traian. 

   Diverse : 

   Luca Alexandru si Popa Liviu Vasile, consilieri, sesizeaza urmatoarele probleme: 

-la inluminatul public s-au demontat lampile vechi si comuna este in bezna. 

-sa se resolve inluminatul public pana la sarbatori. 

-la problemele ridicate cu privire la ajutorul social raspunde  viceprimarul Boar  

Gheorghe. 

-se solicita ca pana la sedinta urmatoare sa se informze Consiliul local al comunei 

Sanger cu privire la concesionarea pasunilor. 

    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                     


