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     PROCES VERBAL 

  

 

Încheiat azi 26 aprilie 2011, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al 
comunei Pogăceaua, la care participă toţi cei 11 consilieri aleşi. 

La lucrările şedinţei mai participă, domnul primar Şuteu Viorel, doamna 
contabil Miron Olivia şi Florea Sanda-Mihaela, secretar al comunei Pogăceaua. 

 Secretarul comunei prezintă procesul verbal al şedinţei Consiliului local din 
28 martie 2011, care este aprobat cu unanimitate de voturi de către consilieri. 

Preşedinte al acestei şedinţe este domnul Ştefan Petru, care  prezintă în 
continuare, următorul proiect al  

 
    ordinei de zi: 
 

            1. Proiect de hotărâre cu privire la înfiinţarea, organizarea, gestionarea, 

exploatarea, finanţarea şi controlul serviciului de salubrizare din cadrul Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană” 

 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului 

primar al comunei Pogăceaua pentru reprezentarea Unităţii Administrativ 

Teritoriale POGĂCEAUA în cadrul şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei de 

Dezvoltare „Câmpia Transilvană” 

 3. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană ” 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ 

teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ 
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea de buget pe anul 2011; 

   

Ordinea de zi prezentată este supusă aprobării, fiind votată cu unanimitate de 
voturi. 

În continuare, domnul preşedinte de şedinţă îi dă cuvântul, domnului primar  
Şuteu Viorel, pentru a prezenta  Expunerea la Proiectul de hotărâre cu privire la 

înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul 

serviciului de salubrizare din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Câmpia Transilvană”.În continuare aduce lămuriri suplimentare în ceea ce priveşte 
contribuţia la fondul iniţial. 

Soţan Petru – spune că taxa specială/persoană să fie una provizorie. 



Milăşan Alexandru – întreabă cine conduce S.C. Câmpia Transilvană S.R.L. 
Domnul primar răspunde acestor probleme, după care domnul preşedinte de 

şedinţă supune spre aprobare proiectul prezentat, care este adoptat cu unanimitate de 
voturi. 

În continuare domnul primar prezintă Expunerea de motive la Proiectul de 

hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar al comunei 

Pogăceaua pentru reprezentarea Unităţii Administrativ Teritoriale POGĂCEAUA în 

cadrul şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare „Câmpia 

Transilvană” şi la Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană ”. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt, referitoare la cele două proiecte, astfel Proiectul de 
hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar al comunei 
Pogăceaua pentru reprezentarea Unităţii Administrativ Teritoriale POGĂCEAUA în 
cadrul şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare „Câmpia Transilvană” 
este supus spre aprobare şi adoptat cu unanimitate de voturi după care este supus 
spre aprobare şi Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană ” şi 
adoptat cu unanimitate de voturi. 

Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ 

teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ. 
Nu sunt înscrieri la cuvânt, proiectul este supus spre aprobare şi adoptat cu 

unanimitate de voturi. 
Este prezentat ultimul punct de pe ordinea de zi, Proiectul de hotărâre privind 

rectificarea de buget pe anul 2011, după care este supus spre aprobare şi adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

Nemaifiind ridicate alte probleme se declară închise lucrările acestei şedinţe, 
drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, azi 26 aprilie 2011. 
  
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

              ŞTEFAN PETRU 
 Contrasemnează, 
         Secretar, 

 Florea Sanda-Mihaela 

 

 
 

 


