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ROMANIA 
JUDEŢUL MURES 
COMUNA OGRA 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL
Încheiat azi 9 decembrie 2013 cu ocazia  şedintei ordinare

a consiliului local

Presedintele de sedinta, dl.cons.Demer Iosif deschide sedinta  ordinara a 
consiliului local aratand ca aceasta a fost convocata prin Dispoziţia primarului 
comunei Ogra  nr.431/5.12.2013, fiind prezenţi 10 membrii ai consiliului 
local,lipsind dl. Bidi Ioan, sedinta fiind statutara şi putându-se desfasura. Participa 
la sedinta d-nii Demeter Gheorghe si Guţiu Aurel- delegaţi săteşti.

In continuarea sedintei presedintele de sedinta prezinta ordinea de zi care 
cuprinde următoarele puncte:

1. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian,privind 
rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2013;

2. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian,privind 
aprobarea drepturilor bănesti aferente personalului didactic  care 
solicita cheltuieli de deplasare pentru luna noiembrie 2013;

3. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2014;

4. Proiect de hotărâre inaintat de dl primar Palaghie Marian, privind 
aprobarea Planului de actiuni pentru anul 2014 cuprinzând lucrarile 
de interes local care se vor efectua de catre beneficiarii Legii 
nr.416/2001, privind venitul minim garantat;

5. Proiect de hotarare înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie-martie 
2014;

6. Discuţii,întrebări, interpelări, răspunsuri.
Ordinea de zi prezentată este aprobată cu unanimitate de voturi “pentru” (10) 

a membrilor prezenţi.
În continuarea şedinţei se supune aprobării consiliului local procesul verbal 

al sedintei anterioare, acesta fiind aprobat cu 10 voturi “pentru”,0 voturi 
“împotriva” si 0”abţineri”. 

La primul punct al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 
2013- presedintele de sedinta da cuvântul d-lui Meghesan I.- presedinte al 
comisiei de specialiate nr.1 a consiliului local, domnia sa prezentand raportul de 
avizare favorabilă dat de catre comisie proiectului de hotarâre.Dupa prezentarea 
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raportului presedintele de sedinta invita la discuţii, nefiind inscrieri la cuvânt,
supune aprobării consiliului local proiectul de hotarare analizat, acesta fiind 
aprobat cu 9 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 1 “abtinere” ( dl. cons. Porumb 
V.), adoptandu-se Hotararea nr.49 /2013.

În continuarea sedintei se trece la  punctul doi al ordinii de zi, analiza
proiectului de hotarâre privind aprobarea drepturilor bănesti aferente personalului 
didactic  care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna noiembrie 2013 in suma 
de 2.426 lei; presedintele de sedinta da cuvântul dl.-lui cons. Meghesan I, care 
precizeaza că proiectul este avizat favorabil de către comisie, după care  d-nii 
consilieri sunt invitati la discuţii.Intrucât nu sunt inscrieri la cuvânt preşedinele de 
şedinţă supune aprobării consiliului local proiectul de hotărâre prezentat, 
exprimându-se 9 voturi “pentru”, 1 vot “impotriva” (dl. cons. Porumb V) si 0 
“abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.50 /2013.

La punctul trei al ordinii de zi-Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 
2014, presedintele de sedinta dă cuvântul d-lui Meghesan Ioan, presedintele 
comisiei de specialitate nr.1 a consilului local, domnia sa precizând ca, comisia,
analizând proiectul de hotarare a avizat favorabil, dupa care d-nii consilieri sunt 
invitati la discuţii. Dl. cons. Mosora T. se inscrie la cuvânt întrebând secretarul 
comunei daca pentru anul 2014 sunt modificari in ceea ce priveste stabilirea 
impozitelor si taxelor locale fata de anul 2013 cat si care este situatia cu 
recalculul impozitelor in urma controlului Curtii de Conturi, raspunzandu-i-se ca 
valorile impzabile sunt stabilite conform HG nr.1309/2012, modificarile care se 
propun la capitolul –alte taxe locale- fiind la  taxa pentru colectarea gunoiului 
menjer in cazul persoanelor juridice care se propune sa se stabileasca la suma 
de 300 lei/an, stabilirea taxei pentru utilizarea capelei mortuare la suma de 100 
lei, cât si stabilirea unei taxe în sumă de 10,00 lei pentru eliberarea de copii după 
înscrisuri din arhiva; în ceea ce priveste recalculul impozitului pentru cladiri si 
terenuri, cu privire la delimitarea zonelor, compartimentul financiar contabil poate 
sa ofere mai multe informaţii,recalculul urmând a se realiza doar pentru anul 
2012.Nemaifiind alte inscrieri la cuvânt,preşedintele de şedinţă spune aprobării 
consiliului local proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind aprobat cu 10 voturi 
“pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.51/2013.

La punctul patru al ordinii de zi - Proiect de hotărâre inaintat de dl primar 
Palaghie Marian, privind aprobarea Planului de actiuni pentru anul 2014 
cuprinzând lucrarile de interes local care se vor efectua de catre beneficiarii Legii 
nr.416/2001, privind venitul minim garantat, presedintele de sedinta  da cuvântul 
d-lui Porumb V. presedintele comisiei de specialitate nr.3 a consiliului local, care 
precizează ca proiectul de hotarare initiat a fost avizat favorabil de catre comisie. 
D-nii consilieri sunt invitaţi la discuţii, nefiind înscrieri la cuvânt, preşedintele de 
şedinţă supune aprobării consiliului local proiectul de hotărâre prezentat, acesta 
fiind aprobat cu 10 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”,  adoptandu-
se Hotararea nr.52/2013.
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La punctul cinci al ordinii de zi- alegerea preşedintelui de şedinţă a consiliului 
local pentru perioada ianuarie-martie 2014- dl. cons. Mosora T. este invitat de 
catre presedintele de sedinta sa prezinte raportul de avizare al comisiei, domnia 
sa precizând ca, comisia propune pe dl. Szabo Andrei ca presedinte de sedinta 
pentru perioada ianuarie-martie 2014;nemaifiind alte propuneri, se supune votului 
consiliului local propunerea comisiei, aceasta fiind aprobată cu 10 voturi “pentru”, 
0  voturi “impotriva” si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.53/2013.

La punctul sase al ordinii de zi-Discuţii,intrebări,interpelări,răspunsuri-se 
inscrie la cuvânt dl. cons.Mosora Teofil ridicand urmatoarele probleme: repararea 
trotuarului din zona locuintei Aldea, repararea imprejmuirii si vopsirea gardului de 
la casa de gaz din parcul comunei cat si inlocuirea becului pentru iluminarea 
Bisericii Greco-Catolice.Dl.consilier Porumb V. se inscrie la cuvânt prezentand 
consiliului local o informare in urma participarii la sedinta organizata in cadrul
Consiliului Judetean Mureş de către Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica 
Mures, precizând ca scopul sedintei l-a constituit analiza activitatii ATOP, iar in 
ceea ce priveste comuna Ogra, spre deosebire de alte localităţi a crescut 
numărul de furturi.Dl. cons. Mosora T intervine, referitor la cele prezentate de dl. 
consilier, precizând ca problema este ca nu se efectuaza paza de noapte, 
“paznicii nu işi fac treaba”, trebuind sa se ia măsuri în acest sens. Dl. cons. 
Porumb V. precizeaza faptul ca dansul a propus in cadrul sedintei sa se 
constituie un atelier de reparatii pentru masinile poliţiei, dl.cons. Megehsan I. 
precizând că exista un astfel de atelier insa exista fonduri alocate de aceea se 
apeleaza la sprijinul autorităţilor locale.Dl. cons. Porumb V. propune de 
asemenea ca pe viitor sa participle la sedintele consiliului local si un reprezentant 
al Postului de Poliţie.Dl. consilier Szabo Andrei se inscrie la cuvânt aducând in 
atentia consiliului local urmatoarele: modul de efectuare a pazei satesti, 
precizând ca paznicii trebuie controlati, modul in care odata cu venirea iernii se 
realizeaza curatirea trotuarelor de catre proprietari pe portiunea din dreptul 
imobilului fiecaruia, propunand ca pentru locuintele care nu sunt locuite realizarea 
acestei lucrari sa se efectueze de către beneficiarii de ajutor social.Dl. cons. 
Neacsa T. se inscrie la cuvânt întrebând care este situatia cu achiziţionarea 
plugului pentru deszapezire, precizând ca nu s-a achizitionat acest utilaj intrucât  
nu a fost discutata in consiliul local valoarea de achiziţie.Dl. Demeter Gheorghe, 
delegat satesc din satul Dileu Vechi se inscrie la cuvânt întrebând care este 
situatia cu inlocuirea becurilor in zona curbei inspre Dileu, pietruirea drumului , 
circulatia caruţelor, cât si daca nu ar fi posibil ca si bisericile din Dileu Vechi sa fie 
iluminate asemenea celor din Ogra, dl. viceprimar precizând ca se va avea in 
vedere aceasta propunere. 

Nemaifiind alte inscrieri la cuvant, sedinta consiliului local se incheie,drept 
pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal.

             
               Presedinte de sedinta,                                      Secretar,
                 Demeter Iosif                                    Crefelean Anicuţa -Ramona                           
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