
           R O M A N I A 

  J U D E T U L   M U R E S 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  

         P O G A CE A U A 

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L 

 

 

 
          Incheiat azi 16 februarie 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, Sotan Maria, consilier pe 

probleme de asistenta sociala Florea Rodica, consilier la  cabinetul 

primarului, Moraru Florin agent sef la Postul de politie si Demeni Rodica, 

administrator la Asociatia crescatorilor de taurine Valeni. 

        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 adoptarea priectului de buget al 

comunei Pogaceaua pe anul 2011. 

                        - prezinta d-na Miron Olivia, contabil 

2. Proiect de hotarare privind adoptarea limitelor minime potentiale 

provenite din valorificarea bunurilor cuprinse in Anexa1 la Normele 

Metodologice  de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat. 

                         --prezinta d-na Sotan Maria – consilier pe probleme de   

                                                                          asistenta sociala. 

2. Proiect de hotarare privind rezilierea contractului de concesionare a 

pasunilor din satul Valeni nr.1094 din 14 mai 2010, cu Asociatia 

crescatorilor de taurine Valeni, reprezentata prin Demeni Rodica. 

                        - prezinta  d-l Suteu Viorel – primarul comunei. 



4. Proiect de hotarare  privind privind aprobarea prelungirii acordului 

de parteneriat cu Inspectoratul de politie a Judetului Mures, in cadrul 

programului ,, Siguranta in mediul rural’’. 

                     - prezinta d-l Suteu Viorel – primarul comunei 

5. Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului  de  actiuni si lucrari 

de interes local, pentru repartizarea  orelor de munca  a beneficiarilor 

de ajutor social- Legea 416/2001. 

                     - prezinta Sotan Maria – consilier pe probleme de  

                                                              asistenta sociala  

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

dupa care este prezentat procesul verbal al sedintei din data de 31 ianuarie 

2011 si este aprobat, neexistand obiectii. 

         In continuare se trece la prezentarea fiecarui punct inscris pe ordinea 

de zi si se propune prezentarea punctului 3 de pe ordinea de zi, se aproba in 

unanimitate. 

         La acest punct d-na Demeni Rodica prezinta o situatie sumara a 

cheltuielilor cu pasunule din satul Valeni, este intrebata de domnul Sotan 

Petru daca a achitat impozitul  pe anul trecut si daca are facut bilantul 

contabil anual, se raspunde ca nu achitat impozitul si nu are facut bilantul 

contabil. 

        Domnul Milasan Alexandru, spune ca se impune rezilierea 

contractului intrucat pasunile nu au fost intretinute corespunzator, au 

crescut in voie buruieni, spini etc. La fel nu sunt curatate fantanile si multe 

alte lucrari care se impuneau nu au fost efectuate in cursul anului trecut. 

        Se supune la vot proiectul de hotarare de la punctul trei privind 

rezilierea contractului de concesionare intre Primaria Pogaceaua si 

Asociatia crescatorilor de taurine Valeni, este aprobat cu 7 voturi pentru,    

1 vot impotriva si 3 abtineri. 

        Se trece la primul punct de pe ordinea de zi  si d-na Miron Olivia, 

referent pe probleme de contabilitate prezinta proiectul de hotarare pentru 

adoptarea bugetului local pe anul 2011. 

       Domnul Florea Petru intreaba de ce a scazut veniturile din impozit pe 

cladiri fata de anul 2010, iar la capitolul de cheltuieli spune ca exista o 

diferenta in plus fata de anul 2010, se raspunde ca a au intervenit cheltuieli 

care anul trecut nu au fost ex : angajare auditor, pagina internet etc., se dau 

toate raspunsurile solicitate. 

      Domnul Stefan Petru, intreaba daca administratia locala trebuie sa 

deconteze naveta cadrelor didactice, propune stabilirea unui program de  

functionare a iluminatului public, respectiv ora de aprindere si de stingere a 

becurilor. 



      Domnul Sotan Petru, propune pentru stabilirea programului de 

functionare a iluminatului public, montarea unui contactor cu ceas 

programator. 

        In continuare se supune la vot proiectul de buget al comunei 

Pogaceaua pe anul 2011, este aprobat in uanimitate articol cu articol. 

       Se trece la prezentarea punctului trei de pe ordinea de zi la care d-na 

Sotan Maria, prezinta proiectul de hotarare pentru adoptarea limitelor 

potentiale minime provenite din valorificarea bunurilor cuprinse in Anaxa 1 

la Normele Metodologice de aplicare a Legii 416/2001, privind venitul 

minim garantat. Proiectul de hotarare este supus la vot si este aprobat in 

unanimitate articol cu articol. 

       In continuaredomnul Suteu Viorel,primarul comunei prezinta Acordul 

de parteneriat cu Inspectoratul de politie a Judetului Mures este supus la vot 

proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii ,, Acordului de 

parteneriat’’ cu Inspectoratul de politie a Judetului Mures, in cadrul 

programului ,,Siguranta in mediul rural’’, este aprobat in unanimitate 

articol cu articol. 

       Se trece la prezentarea de catre d-na Sotan Maria a ,, Planului de 

actiuni si lucrari de interes local’’ pentru repartizarea orelor de munca a 

beneficiarilor ajutorului social  pe anul 2011 in conditiile Legii nr. 

416/2001, este supus la vot si aprobat in unanimitate. 

         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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