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VERBAL

in0heiat azi 28.03.2018, la sediul Consiliului Local al comunei $ag, cu ocazia
gedinlei erdinare a Consiliului Local $ag.
Secretarul comunei dl Niergeg Petru face apelul nominal 9i constatd c5, toti
consilierii locali sunt prezenli.

Secretarul citegte procesul - verbal incheiat cu ocazia gedinlei ordinare din data de
15.02.2018, secretarul intreabd dacd sunt obiec{ii in legiturd cu cele consemnate, ne
existAnd ge supune la vot si se voteazd cu 13 voturi pentru.
Secretarul solicitd si se numeascd un nou presedinte de sedintS. Dl PAntea Petru
propune pe
Viceprimar Luca Florin, dl Apostu Bogdan $tefan propune pe dl Leu
Darcho - Gheorghe. Secretarul intreabd daci sunt gi alte propunerii. NeexistAnd supune la
vot propunerea fdcutd de dl PAntea Petru se voteaze cu 8 voturi pentru, 5 abfineri, se
supune la vot propunerea ficuti de dl Apostu Bogdan - $tefan, care se voteazd cu 4 voturi
peniru 9 abtineri. Este ales Presedinte de gedinld pentru luna mariie 2018 dl Luca Florin,
astfel a fost parcurs punctul nr. 1 de pe ordinea de zi .
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-

Dl Pregedinte de gedinld Luca Florin citegte ordinea de zi a gedinlei gi propune
aprobarea introducerii pe ordinea de zi a unui nou punct ,, hotarare privind aprobarea
Regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al
comunei $ag, pentru unitetile de cult apa(inAnd cultelor religioase recunoscute din
Romdnia", se supune la vot aprobarea ordini de zi. Se aprobd cu 13 voturi pentru.
inainte de a se intra in dezbaterii pe punctele de pe ordinea de zi, se dd cuvAntul d-nei
Costea Laurentia , care a venit sd suslind cererea depusd cu nr.1581122.02.2018, prin care
solicitd a i se stabili unde este amplasat locul grddinii afereniS apartamentului.
D-na Costea Laurentia: Dores se stiu unde este gradina aferentd apartamentului.
Dl Consilier Hubert Alexandru Nicolae: Nu vi s-a pus la dispozitie schila cu
suprafala de gredind aferenti casei ?.
Dl Primar Rogu Flavius Alin: D-nei Costea i s-a recomandat sd-gi facd o lucrare
topograficd privind stabilirea cotelor pd(ii, pentru iegirea din indiviziune.
Dl Leu Darcho Gheorghe: D-na Costea sunteli de acord cu intraducerea RATT
p6nd la Sag ?. D-na Costea Laurentia: Sunt de acord.
Dl Consilier - Popescu Marcel pirdsegte sala de sedintd.
Se trece la dezbaterii pe punctele aflate pe ordinea de zi, se lncepe cu punctul 2.
HotdrAre privind modificarea H.C.L $ag Nr. 64 din 12.10.2017 privind numirea Comisiei
speciale pentru reactualizarea inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniului public al
comunei $ag.
Se oitegte: Referatul de aprobare cu nr.2321121.03.2018 la Proiectul de hotdrAre
privind numirea Comisiei speciale pentru reactualizarea inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniului public al comunei Sag propus de Primarul comunei $ag, domnul
Rogu Flavius - Alin 9i rapoartele celor doui comisii de specialitate din cadrul Consiliului
Local Sag, care sunt favorabile.
Dl Presedinte de gedintd Luca Florin supune la vot aprobarea proiectului de hotdrAre.
Se aprobd cu 12 voturi pentru.
Se trece la punctul 3. HotdrAre privind aprobarea Regulamentului de organizare 9i
funclionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei $ag
Se citegte: Expunerea de motive a Primarului comunei $ag, in calitate de iniliator al
proiectului de hotdrAre, inregistratd sub nr.2064 112.03.2018 prin care propune Consiliului
Local al cpmunei $ag aprobarea Regulamentului de organizare 9i functionare al aparatului
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de speciglitate al Primarului comunei Sag gi rapoartele celor doud comisii de specialitate
din cadruf Consiliului Local Sag, care sunt favorabile.
Dl P4esedinte de gedinle, supune la vot aprobarea proiectului de hotdrdre. Se aprobd
cu 13 voturi pentru.
Se trpce la punctul 4. HotirAre privind aprobarea Regulamentului de organizare gi
funclionafe al aparatului de specialitate al Primarului comunei $ag
Se cfteste: Expunerea de motive a Primarului Comunei Sag nr. 1883/05.03.2018 si
rapoartelQ celor doud comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Sag, care sunt
favorab
Se
icitd de cdtre dl Primar Rosu Flavius - Alin votarea proiectului de hotdrAre fird
afi ap
anexa caiet de sarcini, acesta va fi ulterior aprobati.
ul Local este de acord cu acest amendament.
inte de gedintd Luca Florin , supune la vot aprobarea proiectului de hotdrdre.
cu 12 voturi oentru
ece la punctul
Hotir6re privind propunerea calificativului la evaluare a
telor profesionale pentru secretarul UATC gag pentru anul 2017
Se
referatul de oportunitate nr. nr. 201 0 /08.03.2018 a d-lui viceprimar Luca
Florin si poartele celor doui comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local $ag, care
sunt
bile.
inte de gedinl6, supune la vot aprobarea proiectului de hotdrAre. Se aprobd
pentru.
cu 12
Se
la punctul
HotdrAre privind aprobarea transferului dreptului de
asupra terenului in suprafatd de 727 mp identificat in CF nr. 400521 gag, de
pe Tam Alexandru pe Biristeica Gelu - Vasile si sotia Biristeica Valentina - Claudia .
Se
cerere d-lui Biristeica Gelu- Vasile, inregistratd cu nr. 117Q113.023.2018,
pfln care licitd transferarea dreptului de concesiune, referatul domnului Viceprimar Luca
Florin n 2008/08.03.2018 9i 9i rapoartele celor doud comisii de specialitate din cadrul
Consiliu i Local $ag, care sunt favorabile.
DI
inte de gedintd, supune la vot aprobarea proiectului de hotdrAre. Se aprobd
cu 12
ri pentru.
la punctul 7. HotdrAre privind aprobarea Regulamentului de organizare 9i
fun
Compartimentului de asistenld sociald organizat la nivelul comunei SAG,
judelul Tl
rimarului comunei $ag, dl Luca Florin nr. 2007108.03.2018, precum gi raportul
Comparti
lui Asistentd Sociali nr. 1855/ 05.03.2018 prin care se propune aprobarea
Regul
ui de organizare 9i funclionare al compartimentului de asistenld sociald
organizat la nivelul comunei Sag si rapoartele celor doud comisii de specialitate din cadrul
Consiliulqi Local Sag, care sunt favorabile.
Dl Piegedinte de gedintd, supune la vot aprobarea proiectului de hotdr6re. Se aprobd
cu 12 voturi oentru.
Se lrece la punctul 8. Hotdr6re privind aprobarea primei inscriere a suprafe{ei de
90 mp terpn, avAnd categoria de folosintS NG
Se citeste referatul de oportunitate nr. 2006i08.03.2018 a d-lui Primar Rosu Flavius Alin, Refleratul compartimentului de specialitate nr.2001/08.03.2018 qi rapoartele celor
doud coniisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Sag, care sunt favorabile.
Dl flresedinte de gedinfd, supune la vot aprobarea proiectului de hotdrdre. Se aprobd
cu 12 vottrri oentru.
Se trFce la punctul 9. HotdrAre privind achizilionarea de cdtre Comuna Sag a imobilului
identificat Tfi CF 402290 $ag cu nr. top 402290 in suprafata de 621 mp.
Se qitegte Expunerea de motive inregistratd sub nr. 2061/12.03.2018, Tntocmitd de
Primarul pomunei Sag, Rogu Flavius - Alin, in calitate de initiator gi rapoartele celor doud
cal Sag, care sunt favorabile.
aprobarea proiectului de hotirAre. Se aprobd

5.

6.

instituirea taxei soeciale de salubrizare.
^1.

Se citeste referatul de specialitate nr. 2063/ 12.03.2018. Tntocmit de cdtre dl Primar
Rosu Flavius - Alin 9i rapoartele celor doud comisii de specialitate din cadrul Consiliului
Local Sag, care sunt favorabile.
Dl Pregedinte de gedintd, supune la vot aprobarea proiectului de hotdrAre. Se aprobd
cu 12 voturi oentru.
Se irece la punctul 1 1. Hotdrdre privind aprobarea modificdrii organigramei gi
statului de functii al primeriei comunei $ag.
Se citegte nota de fundamentare a d-lui Primar Rogu Flavius Alin nr.
2337122.Q3.2018 prin care solicita aprobarea modificdrii organigramei si statului de
funcfii al aparatului primdriei comunei $ag, referatul nr. 2342122.03.2018 al d-nei Jicoane
Larisa - Alina inspector cu atribulii pe linie de gestionare dosare de personal gi rapoartele
celor doue comisii de specialitate din cadrul Consrliului Local $ag.
Dl Presedinte de gedinld, supune la vot aprobarea proiectului de hotdrdre. Se aprobd
cu 12 voturi oentru.
Se trece la punctul 12. Hotdr6re privind aprobarea emiteri acordului pentru
repozilionare a imobilului teren inscris Tn CF 401278 $ag
Se citeste referatul nr.2404123.03.2018 al d-lui Viceprimar - Luca Florin ,prin care
solicitd emiteri acordului pentru repozitionare a imobilului teren inscris
CF 401278
Sag, referatul de specialitate al d-nei Bocan Milica - inspector de specialitate in cadrul
primdriei comunei $ag, compartiment Urbanism gi rapoartele celor doud comisii de
specialitate din cadrul Consiliului Local Sag.
Dl Pregedinte de gedintd, supune la vot aprobarea proiectului de hotdr6re. Se aprobd
cu 12 voturi oentru.
Se trece la punctul 13. HotdrAre privind modificarea Ei completarea Hotdr6rii de
Consiliu Local Nr. 77 din 12.12.2017 privind implementarea proiectului " Centru social
medical comunitar.
Se citest referatul de aprobare al primarul comunei $ag nr. 2453123.03.2018, in
calitatea sa de initiator, prin care se susline necesitatea gi oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitetii si rapoartele celor doud comisii de
specialitate din cadrul Consiliului Local Sag.
Dl Presedinte de gedin!i, supune la vot aprobarea proiectului de hotdrAre. Se aprobd
cu 12 voturi pentru.
Se trece la punctul 14. HotdrAre privind modificarea gi completarea H.C.L Sag
nr.43/30.10.2009 privind stabilirea criteriilor de prioritate in baza cerora se reparlizeazA
locuintele sociale
Se citeste referatuld-lui Viceprimar Luca Florin nr.2424123.03.2018, Referatul de
specialitate intocmit de citre d-na Inspector Neamt Alina Cristina nr.2370122.03.2018 9i
rapoartele celor doue comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Sag.
Dl Presedinte de gedintd, supune la vot aprobarea proiectului de hotdrAre. Se aprobd
cu 12 voturi oentru.
Hotdr6re privind
Se trece la punctul 15, punct nou introdus pe ordinea de zi
aprobarea Regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul
local al comunei Sag, pentru unitdtile de cult apartindnd cultelor religioase recunoscute
din RomAnia
Se citeste referatul nr. 2425123.03.2018 al d-lui Primar Roqu Flavius Alin,
referatul compartimentului Contabilitate nr. 2434126.03.2018 gi rapoartele celor doud
comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local $ag
Dl Presedinte de gedintd, supune la vot aprobarea proiectului de hotdrAre. Se aprobd
cu 12 voturi oentru.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi . Diverse.
Se analizeazd cererea inregistratd cu nr. 1843/05.03.201 8 a d-lui David Cosmin
Casian , care solicitd aprobarea cumparerii terenului inscris in CF 401347 $ag , teren pe
care are edificate constructii, existdnd un contract de concesiune intre Consiliul Local Sag
si dl David Cosmin Casian
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Consiliul Local este de acord cu vAnzarea acestui teren, in acest sens aprobd efectuarea
unei evaluerii.
Se cererea d-nei Ghinea Doina inregistratd
nr. 1110112.02.2018, prin care solicitd
a i se aproba suprafala de 30 mp teren din domeniul public , din strada a lV-a nr.91, pentru
construirea unui acoperig pentru protejarea autoturismelor personale.
Consiliul Local Sag nu este de acord cu solicitarea fecute, domeniul public ne putAnd fi
concesionaV Tnchiriat persoanelor fizice si ne existand cadrul legal pentru construclia unui
garaj pe domeniul public.
Se analizeazi cererea dnei Suligar Aurelia inregistratd cu nr.1248121 .02.2018 prin care
soliciti copie de pe H.C.L Sag nr.43/2009 9i formuleazd mai multe intrebirii cu privire la
camera de la Farmacie.
Consiliul Local a luat act de faptul ce d-na Suligar Aurelia a primit H.C.L solicitatd si de
continutul cererii.
Se analizeazi cererea nr. 1400119.02.2018 a d-lui Micu Teodor, domiciliate in
Municipiul Timigoara , str. Cercului nr. 9,care solicit inchirierea unui spatiu pe strada a Xla, in perioada iunie - august pentru vAnzare lubenitS.
Consiliul local nu este de acord cu solicitarea fdcutd pentru o locatie pe strada a Xl-a,
dar este de acord ca solicitantul si vAndd lubenite la mesele amenajate pe strada a Xl-a,
colt cu str. a ll-a si in piata agro- alimentard care se va amenaja tot in apropiere.
Se anlizeazd adresa inregistratd de 1459120.02.2018 a d-lui Pahontu Mihai Chiriac cu
privire la intentia de a cumpdra terenul care la avut in concesiune.
In momentul de fald Consiliul Local nu intentioneaza sd vAndd acest teren.
Se analizeazd cererea inregistratd in regisirul de intrare iegire al primdriei comunei
fost analizatd in cadrul Comisiilor de
$ag, cu nr. 2464126.03.2018, adresa care
Specialitatea Consiliului Local Sag gi in cadrul gedinlei ordinare a Consiliului Local Sag din
data de 28.03.2018.
Consiliul Local este de acord cu construirea unei locuinle familiale pe parcela cu
nr. cad. Cc18311133-3411 Sag, cu respectarea prevederilor Regulamentului PUG
UGS528/09 $ag, fdrd ca titularul construcliilor ce se vor edifica sd emitd restriclii / pretentii
asupra proprietarilor de parcele vecine care au destinalie de servicii si doresc construirea
unor spalii comerciale.
Se analizeazd adresa d-lui Suiugan Gavril inregistrate cu nr. 2065/13.03.2018, cu
privire la intenlia de a vinde imobilul apartament situat in str. a Vlll-a nrl , ap.1 .
Consiliul Local este in pricipiu interesat de achizitionarea acestui apartament, dar
doregte ca dl Suiugan Gavril sd propund un pret de vAnzare.
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Presedinte Luca Florin intreabe dacd sunt si alte probleme de discutat, ne existdnd

declari gedinta inchisd.

Pregedinte de gedin!i,
LUCA FLORIN

A consemnat
Secretar,

NIERGE PETRU

