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          Incheiat azi 28 martie 2011, in sedinta ordinara de lucru a Consiliului 

local al comunei Pogaceaua, la care participa toti cei 11 consilieri alesi. 

         Mai participa la sedinta domnul Suteu Viorel, primarul comunei, 

Ceusan Rodica, secretar, Miron Olivia, contabil. 

        Sedinta fiind legal constituita prin participarea tuturor consilierilor 

este declarata deschisa de domnul Sotan Petru, presedinte de sedinta care 

supune spre aprobare urmatorul proiect al : 

 

 

                                   o r d i n e i   d e   z i: 

       1. Proiect de hotarare privind concesionarea pasunilor din satul 

Valeni. 

                   - prezinta domnul Suteu Viorel – primarul comunei 

       2. Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului local pe anul 

2011. 

                  - prezinta d-na Miron Olivia – contabila Consiliului local 

       

 
          Proiectul ordinei de zi este supus la vot si este aprobat in unanimitate 

dupa care este prezentat procesul verbal al sedintei din data de 16 februarie  

2011 si este aprobat, neexistand obiectii. 

         In continuare se trece la prezentarea fiecarui punct inscris pe ordinea 

de zi. 

       La primul punct de pe ordinea de zi domnul primar Suteu Viorel 

prezinta cererea numitului Florea Iacob prin care se solicita concesionarea 

pasunilor din satul Valeni de catre Asociatia crescatorilor de animale 

Pogaceaua – Hirtoape. In continuare este prezentata si cererea numitei 

Demeni Rodica  administrator al Asociatiei de taurine Valeni, care solicita 



anularea hotararii de reziliere a contractului de concesionare. Se discuta 

ambele cereri astfel ca domnul Milasan Alexandru, consilier din satul 

Valeni spune ca , d-na Demeni Rodica a dat dovada de neseriozitate si  nu 

este de acord cu cererea dansei. 

     D-l Florea Petru, consilier din satul Pogaceaua spune ca ar fi trebuit sa 

fie prezenta la dezbateri si d-na Demeni Rodica. 

     In continuare domnul Sotan Petru, presedinte de sedinta supune spre 

aprobare cererea d-lui Florea Iacob si este aprobata in unanimitate, se 

adopta Hotararea nr. 8/2011, articol cu articol. 

    Referitor la carerea d-nei Demeni Rodica este respinsa cu 9 voturi 

impotriva, 1 vot pentru, respectiv Florea Petru si o abtinere – Muresan 

Minodor. 
      Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi d-na Miron Olivia, contabila 

Consiliului local prezinta proiectul de hotarare privind rectificarea 

bugetului pe anul 2011, ca urmare a sumelor defalcate primite pentru 

lucrarea de alimentare cu apa a satului Valeni si  retragerea unor sume la 

capitolul invatamant. 

     Proiectul de hotarare este supus la vot si este aprobat in unanimitate 

articol cu articol, se adopta Hotararea nr.9/2011. 

     Se propune pentru sedinta urmatoarea clarificarea  situatiei terenului de 

sport. 

     Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi domnul Sotan Petru 

multumeste pentru prezenta si declara sedinta inchisa. 

     Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 
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         Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi domnul Sotan Petru, 

presedinte de sedinta multumeste pentru prezenta si declara sedinta inchisa. 

        Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 
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