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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi 15 decembrie 2014 cu ocazia  şedintei ordinare 
a consiliului local 

 
 
 

 
 Presedintele de sedinta dl. cons. Porumb Vasile deschide sedinta  ordinara 
a consiliului local aratand ca aceasta a fost convocata prin dispozitia primarului 
comunei Ogra nr.299/11.12.2014, fiind prezenti 10 membrii ai consiliului local, 
lipsind dl.Neacsa Teodor, sedinta fiind statutara şi putându-se desfasura. 
Participa la sedinta dl. primar Palaghie Marian si d-nii Sima Zaharie, Demeter 
Gheorghe si Gutiu Aurel, delegati satesti din satele Giulus, Dileu Vechi si Vaideiu. 

In continuarea sedintei preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi care 
cuprinde următoarele puncte: 

1. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian privind 
rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2014;  

2.  Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita 
cheltuieli de deplasare pentru luna noiembrie 2014; 

3.  Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2015; 

4.  Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
mandatarea reprezentantului comunei Ogra pentru a vota in Adunarea 
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ” Aqua Invest Mures” 
modificarea Statutului Asociatiei; 

5.  Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
mandatarea reprezentantului comunei Ogra pentru a vota in Adunarea 
Generala a A.D.I „ Aqua Invest Mures” aprobarea Master Planului Revizuit 
pentru sectorul de apa si canal a judetului Mures; 

6.  Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
aprobarea Planului de actiuni pe anul 2015 cuprinzand lucrarile de interes 
local care se vor efectua de catre beneficiarii Legii nr.416/2001, privind 
venitul minim garantat; 
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7.  Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind alegerea 
presedintelui de sedinta a Consiliului local pentru perioada ianuarie-martie 
2015; 

  Discutii, intrebari, interpalari, raspunsuri 
Ordinea de zi prezentata este aprobata cu unanimitate de voturi “pentru” a 

membrilor prezenti(10). 
In continuarea sedintei se supune aprobarii consiliului local procesul verbal al 

sedintei anterioare,acesta fiind aprobat cu 10 voturi “pentru” 0 voturi “impotriva” si 
0 “abtineri”. 

În continuarea sedintei se trece la analizarea  punctului 1 inscris pe ordinea 
de zi , a proiectului de hotarâre privind rectificarea bugetului local al comunei 
Ogra pe anul 2014; dl. cons. Meghesan I. prezintă raportul de avizare  al comisiei 
de specialitate buget-finante, acesta fiind favorabil dupa care d-nii consilieri sunt 
invitati la discutii. Dl. cons. Mosora T. se inscrie la cuvant intreband daca in 
aceasta rectificare sunt cuprinsi si banii pentru profesori, dl. primar raspunzandu-i 
afirmativ. Nemaifiind inscrieri la cuvant se supune aprobarii consiliului local 
proiectul de hotarare analizat acesta fiind aprobat cu  10 voturi “pentru” , 0 voturi 
“impotriva”  si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.58 /2014. 

La punctul doi al ordinii de zi se trece la anlizarea proiectului de hotarâre 
privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita 
cheltuieli de deplasare pentru luna noiembrie 2014, in suma totala de 2.786 lei;dl. 
cons. Meghesan I. prezintă raportul de avizare  al comisiei de specialitate buget-
finante, acesta fiind favorabil dupa care d-nii consilieri sunt invitati la discutii, 
nefiind inscrieri la cuvant se supune aprobarii consiliului local proiectul de 
hotarare analizat acesta fiind aprobat cu  9 voturi “pentru” , 1 vot “impotriva” (dl. 
Porumb V.) si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.59 /2014. 

 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 
2015, presedintele comisiei de specialitate nr.1, dl. cons. Meghesan I prezinta 
raportul de avizare al comisiei, precizand ca, in cadrul comisiei au fost discutii in 
sensul ca dl. consilier Bidi Ioan nu este de acord cu stabilirea taxei pentru 
colectarea gunoiului menajer la 3 lei/persoana in cartierul romilor. Dl. consilier 
Demeter Iosif se inscrie la cuvant intreband cate persoane juridice achita taxa de 
salubritate, daca achita toti cei care au sediu sau punct de lucru in comuna Ogra 
sau doar cei care desfasoara activitate de comert, dl. primar raspunzandu-i ca 
aproximativ 6 persoane juridice, care desfasoara activitate. Dl. cons. Porumb 
Vasile se inscrie la cuvant afirmand ca dansul este de parare ca toti trebuie sa 
achite taxa atat persoanele juridice cu sediu cat si cei cu puncte de lucru in 
comuna Ogra, de aceeasi parere fiind si dl. consilier Mosora T.Dl. consilier Bidi I. 
se inscrie la cuvant intreband  de ce se calculeaza majorari dupa data de 30.09 
avand in vedere ca nu se termina anul, dl. primar rapunzandu-i ca asa prevede 
Codul fiscal datele de 31.03 respectiv 30.09 a anului fiscal, ca si termene pentru 
achitarea transelor de impozit. Dl. consiler Mosora T. se inscrie la cuvant  
intreband de ce nu se stabileste o taxa mai mica pentru viza anuala a autorizatiei 
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pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica, dl. primar raspunzandu-i ca 
limitele sunt intre 0 si  4195 lei , taxa propusa fiind de 500 lei, fiind vorba de 
eliberarea anuala a autorizatiei iar  nu de viza acesteia.Referitor la taxa zilnica 
pentru utilizarea temporara a locurilor publice, dl. consilier Mosora T.intreaba 
daca verifica cineva utilizarea temporara a locurilor publice, dl. primar 
raspunzandu-i ca dl. viceprimar se va ocupa de aceasta problema, dl. consilier 
Porumb V precizand ca pana la urmatoarea sedinta se poate cere sa se prezinte 
situatia incasarilor din aceasta taxa .Nemaifiind alte inscrieri la cuvant se supune 
aprobarii consiliului local proiectul de hotarare analizat,in forma propusa, acesta 
fiind aprobat cu  9 voturi “pentru” , 1 vot “impotriva” (dl. Bidi I.) si 0 “abtineri”,  
adoptandu-se Hotararea nr.60 /2014. 

La punctul patru al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind mandatarea reprezentantului comunei Ogra pentru a 
vota in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ” Aqua 
Invest Mures” modificarea Statutului Asociatiei, dl. consilier Porumb Vasile  
prezinta raportul de avizare dat de catre comisia de specialiate nr.3 a consiliului 
local, cu propunerea de mandatare a d-lui primar,  dupa care  invita la discutii pe 
marginea acestui punct ,nefiind inscrieri la cuvant supuna aprobarii  consiliului 
local proiectul de hotarare analizat acesta fiind aprobat cu 10 voturi “pentru” , 0 
voturi “impotriva”  si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.61 /2014. 

In continuarea sedintei se trece la analizarea punctului cinci al ordinii de zi, a 
proiectului de hotarare privind mandatarea reprezentantului comunei Ogra pentru 
a vota in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ” Aqua 
Invest Mures” modificarea Statutului Asociatiei.Dl. consilier Porumb Vasile  
prezinta raportul de avizare dat de catre comisia de specialiate nr.3 a consiliului 
local, cu propunerea de mandatare a d-lui primar,  dupa care  invita la discutii pe 
marginea acestui punct ,nefiind inscrieri la cuvant supuna aprobarii  consiliului 
local proiectul de hotarare analizat acesta fiind aprobat cu 10 voturi “pentru” , 0 
voturi “impotriva”  si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.62 /2014. 

La punctul sase al ordinii de zi - Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind aprobarea Planului de actiuni pe anul 2015 cuprinzand 
lucrarile de interes local care se vor efectua de catre beneficiarii Legii 
nr.416/2001, privind venitul minim garantat, presedintele comisiei de specialiate 
nr.2 a consiliului local, dl. consilier Mosora Teofil prezinta raportul de avizare dat 
de catre comisie, acesta fiind favorabil, dupa care  presedintele de sedinta invita 
la discutii.Dl.consilier Bidi Ioan se inscrie la cuvant exprimandu-si nemultumirea 
fata de faptul ca beneficiarii de ajutor social sunt pusi sa adune gunoaie, pe sate, 
dl. Demeter Gheorghe-delegat satesc din satul Dileu Vechi precizand  ca 
beneficiarii de ajutor social nu muncesc cat ar trebui,dl. primar precizand ca va 
solicita d-lui viceprimar sa prezinte lunar in sedinta consiliului local un raport cu 
lucrarile efectuate de beneficiarii Legii nr.416.  Dl. Demeter Gheorghe precizeaza 
de asemenea ca este foarte greu cu cei catre trebuie sa presteze ore de munca 
intrucat daca nu sunt supravegheati nu lucreaza, dl.consilier Porumb Vasile 
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confirmand si dansul ca aceste persoane efectiv refuza sa lucreze sau isi trimit 
copiii. 

Nemaifiind alte inscrieri la cuvant se supune aprobarii consiliului local 
proiectul de hotarare analizat,in forma propusa, acesta fiind aprobat cu  9 voturi 
“pentru” , 1 vot “impotriva” (dl. Bidi I.) si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea 
nr.63 /2014. Dl. consiler Bidi Ioan este invitat de catre dl. primar sa isi motiveze 
votul impotriva, dânsul aratând  ca  nu este de acord  ca beneficiarii de ajutor 
social sa  presteze munca pe terenul de sport și în instituții, dl. primar 
raspunzandu-i ca la terenul de sport este vorba de terenul mare, al comunei, 
pentru care primaria intretine si echipa de fotbal din bugetul local, pentru care a 
fost alocata pentru anul acesta suma de 10.000 lei. In legatura cu activitatea 
sportiva dl. primar precizeaza ca in fiecare an sunt invitati la sedinta legata de 
aceasta activitate persoanele interesate insa acestea nu vin iar mai apoi isi 
exprima nemultumirea vis a vis de hotarari  care se iau.In legatura cu aceasta 
activitate, dl. primar invita si pe d-nii consilieri sa se implice si sa participe la 
aceste sedinte, pentru a putea cunoaste astfel mai multe pareri si a lua decizii 
mai bune pentru echipa de fotbal a comunei, dl consilier Porumb V. precizand ca 
dl.primar are dreptate, ca echipa de fotbal trebuie sustinuta.In ceea ce priveste 
curtea dispensarului uman, vis a vis de nemultumirea d-lui consilier Bidi I., dl. 
primar precizeaza ca medicii au inchiriat spatiile, sala, nu terenul de imprejmuire 
si ca in aceeasi cladire functioneaza si gradinita comunala. 

In continuarea se trece la analizarea punctului sapte al ordinii de zi, a 
proiectului de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului 
local pentru perioada ianuarie-martie 2015. Dl. consilier Mosora T. este invitat sa 
prezinte raportul de avizare al comisiei, acesta fiind favorabil, cu propunerea de 
desemnare a d-lui Lantos Ioan. D-nii consilieri sunt invitati de catre presedintele 
de sedinta la discutii, nefiind inscrieri la cuvant, se supune aprobarii consiliului 
local proiectul de hotarare analizat, acesta fiind aprobat cu 10 voturi “pentru” , 0 
voturi “impotriva”  si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.64 /2014. 
 In continuarea sedintei la punctul –Discutii, intrebari, interpelari,raspunsuri- 
se inscrie la cuvant dl. primar intreband pe Gutiu Aurel, delegat satesc din satul 
Vaideiu,care este motivul pentru care nu se implica in nevoile comunitatii, cand s-
au efectuat lucrarile de pietruire a drumului,locuitorii din Vaideiu fiind nemultumiti 
de activitatea responsabilului satesc, dl. Gutiu A. raspunzand ca  nu a stiut, 
nefiind anuntat, consateanul sau Pacurar Marius dandu-i asigurari ca se va 
implica el  in acesta activitate;dl. consilier Szabo Andrei este de parere ca 
delegatul satesc trebuia anuntat si ca ar fi bine ca la fiecare sfarsit de an sa se 
organizeze pe sate sedinta in legatura cu activitatea acestora; dl consilier 
Porumb V.se inscrie la cuvant, in legatura cu activitatea delegatilor satesti, 
precizand ca, daca sunt sesizari delegatii satesti trebuie sa le aduca la cunostinta 
primarului si a consilierilor locali.Dl Sima Zaharie, delegat satesc din satul 
Giulus,se inscrie la cuvant ridicand urmatoarele probleme: curatirea santurilor, 
circulatia animalelor pe drumurile comunale, pietruirea drumurilor.Dl. Demeter 
Gheorghe, delegat satesc din satul Dileu Vechi se inscrie la cuvant  solicitand 
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sprijin pentru pietruirea zonei din fata Bisericii Reformate din Dileu Vechi, dl. 
primar precizand ca daca nu se reuseste anul acesta ramane pe primavara 
viitoare. 

Presedintele de sedinta multumeste celor prezenti, declarând şedinţa 
închisă, drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal. 

 
 
               Presedinte de sedinta,                                             Secretar, 
                     Porumb Vasile                                   Crefelean Anicuţa -Ramona                                  
                                                                     

 
 
 
 

  


