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P R O C E S – V E R B A L 

 

 
       Incheiat azi 31 ianuarie 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, d-na 

Ceusan Rodica, secretar si d-na Leorintiu –Buie Alina, referent la 

compartimentul financiar din cadrul Primariei Pogaceaua. 

       Sedinta fiind legal constituita prin participarea tuturor consilierilor 

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

care prezinta spre aprobare urmatorul proiect al: 

 

 

O R D I N E I   D E   Z I : 

 

       1. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 2 la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa 

si de canalizare inregistrat la SC Compania Aquaserv S.A. Tirgu Mures. 

             - prezinta domnul Suteu Viorel – primarul comunei 

       2. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul 2011. 

             - prezinta d-na Leorintiu-Buie Alina – referent impozite si taxe 

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

dupa care d-na Ceusan Rodica, secretara comunei prezinta procesul verbal 

din data de 16 decembrie 2010, este aprobat in unanimitate neexistand 

obiectii. 

       In continuare primarul Suteu Viorel  prezinta proiectul inscris la primul 

punct de pe ordinea de zi respectiv aprobarea Actului Aditional nr. 2,este 

supus la vot articol cu articol si este aprobat in unanimitate. 

       La punctul 2 inscris pe ordinea de zi d—na Leorintiu –Buie Alina 

prezinta proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 

pe anul 2011, dupa care se trece la dezbateri pe marginea materialului 

prezentat. 



     In continuare domnul Sotan Petru face precizarea ca taxa pentru paza va 

fi de 30 lei pentru fiecare gospodarie, iar taxa de salubrizare tot 30 lei, se 

ridica unele obiectii in legatura cu taxa pentru paza, dupa care se explica 

fiecare taxa propusa motivandu-se pe  baza codului fiscal si a legislatiei in 

domeniu. 

      Domnul Florea Petru, propune reducerea taxelor si impozitelor locale 

cu 25% . 

      Proiectul de hotatare privind adoptarea impozitelor si taxelor locale pe 

anul 2011 este supus la vot si aprobat  cu 10 voturi pentru si 1 vot impotriva 

respectiv domnul consilier Florea Petru. 

      Se discuta apoi despre situatia Asociatiei Crescatorilor de bovine din 

satul Valeni care nu a prezentat raportul de activitate si se propune 

rezilierea contractului  de concesionare in sedinta urmatoare, propunere 

facuta de domnul consilier Milasan Alexandru. 

      Pentru sedinta urmatoare se  propune analiza patrimoniului consiliului 

local – cladiri. 

      Nemaifiind alte probleme inscrise 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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