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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 
 
 

PROCES VERBAL 
Încheiat azi 22 iulie 2014 cu ocazia  şedintei extraordinare 

a consiliului local 
 
 
 În vederea desfăşurării şedinţei dl. consilier Megheşan Ioan propune ca 
presedinte de şedinţă pe dl. Lanţoş Ioan, având în vedere ca dl. consilier Demeter 
Tiberiu nu este prezent, propunerea fiind aprobată cu 7 voturi “pentru”,0 voturi 
“împotriva” şi 0 “abţineri”.Presedintele de sedinta deschide sedinta  extraordinara a 
consiliului local aratand ca aceasta a fost convocata prin Dispoziţia primarului comunei 
Ogra  nr.140/18.07.2014, fiind prezenţi 7 membrii ai consiliului local, lipsind  d-na Raţă 
N. Bianca şi d-nii Demeter Tiberiu, Neacşa Teodor şi Porumb Vasile, sedinta fiind 
statutara şi putându-se desfasura. Participa la sedinta dl. primar Palaghie Marian  

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

1. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind modificarea şi 
completarea Hotărârii Consiliului local nr.28/23 mai 2014; 

2. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, pentru aprobarea 
unor măsuri, privind noua a clădire a şcolii rezultată prin extinderea acesteia cu 
6 săli de clasă şi grupuri sanitare, din cadrul proiectului EXTINDERE ŞCOALĂ 
GENERALĂ CU 6 SĂLI NOI DE CLASĂ ŞI GRUPURI SANITARE. 

Ordinea de zi prezentată este aprobată cu unanimitate de voturi “pentru”  a 
membrilor prezenţi(7). 

În continuarea sedintei se trece la analizarea primului punct al ordinii de zi, a 
proiectului de hotarâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local 
nr.28/23 mai 2014, proiect avizat favorabil de către comisia de specialitate  nr.1 a 
consilului local, conform raportului de avizare intocmit.Presedintele de şedinţă invită la 
discuţii,pe marginea acestui punct al ordinii de zi, dl. primar precizând ca în urma 
solicitării de clarificare comunicate de la Alba Iulia a fost refăcută toată documentaţia, că 
valoarea proiectului scade şi că mâine este termenul limită pentru depunerea 
completărilor, denumirea acestuia urmând a fi aceea de   EXTINDERE ŞCOALĂ 
GENERALĂ CU 6 SĂLI NOI DE CLASĂ ŞI GRUPURI SANITARE.Nemaifiind alte 
înscrieri la cuvânt pe marginea acestui punct, preşedintele de şedinţă supune aprobării 
consiliului local proiectul dezbătut acesta fiind aprobat cu 7 voturi „pentru”, 0 voturi 
„împotriva „ şi 0 „abţineri” adoptându-se Hotărârea nr.38/2014. 

 La punctul doi al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie 
Marian, pentru aprobarea unor măsuri, privind noua  clădire a şcolii rezultată prin 
extinderea acesteia cu 6 săli de clasă şi grupuri sanitare, din cadrul proiectului 
EXTINDERE ŞCOALĂ GENERALĂ CU 6 SĂLI NOI DE CLASĂ ŞI GRUPURI 
SANITARE, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre iniţiat de dl. primar 
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prin care se propun unele măsuri, privind noua  clădire a şcolii rezultată prin extinderea 
acesteia cu 6 săli de clasă şi grupuri sanitare, din cadrul proiectului EXTINDERE 
ŞCOALĂ GENERALĂ CU 6 SĂLI NOI DE CLASĂ ŞI GRUPURI SANITARE,astfel:- 
aprobarea şi  certificarea de catre consiliul local că destinaţia noilor săli de clasă din 
noua clădire a şcolii rezultată prin extinderea acesteia cu 6 săli de clasă şi grupuri 
sanitare, din cadrul proiectului EXTINDERE ŞCOALĂ GENERALĂ CU 6 SĂLI NOI DE 
CLASĂ ŞI GRUPURI SANITARE, să fie folosite exclusiv la desfăşurarea activităţilor 
şcolare; - in sălile de clasă indicate  se vor desfăşura ore pentru copiii de vârstă şcolară, 
începând cu clasa 0 şi până la clasa a VIII, grupurile sanitare urmând a fi folosite de 
întreaga unitate şcolară; - Clădirea rezultată prin extinderea şcolii pe acelaşi 
amplasament este strans legată de vechile clădiri atât structural cât şi funcţional, având 
un rol primordial în funcţionarea acesteia, în primul rând prin folosirea grupurilor sanitare 
de către întreaga unitate şcolară şi nu în ultimul rând prin funcţionarea în noile săli de 
clasă a orelor de specialitate aferente desfăşurării activităţii curriculei şcolare;-
certificarea de catre consiliul local a faptului că grădiniţa din localitatea Ogra îşi 
desfăşoară activitatea în imobilul situat la adresa din localitatea Ogra nr. administrativ 
425, imobil  care face parte din domeniul public al comunei Ogra si stabilirea ca 
programul şi activitatea gradiniţei să se desfăşoare în imobilul situat la adresa din 
localitatea Ogra nr. administrativ 425 şi în următorii 10 ani.Presedintele de sedinta invita 
la discutii pe marginea acestui punct al ordinii de zi, nefiind inscrieri la cuvant, supune 
aprobarii consiliului local proiectul de hotarare prezentat acesta fiind aprobat cu 7 voturi 
„pentru”, 0 voturi „împotriva „ şi 0 „abţineri” adoptându-se Hotărârea nr.39/2014..  

Nemaifiind alte inscrieri la cuvânt, presedintele de sedinta multumeste celor 
prezenti declarând şedinţa închisă, drept pentru care s-a intocmit prezentul proces 
verbal. 

 
                 
               Presedinte de sedinta,                                       Secretar, 
                    Lantos Ioan                                    Crefelean Anicuţa -Ramona                                                      
                                                                     

 
 
 
 

  


