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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi 26 noiembrie 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 Dispoziţia primarului 
comunei Ogra  nr.262/21.11.2014, fiind prezenţi 9 membrii  consiliului local, 
lipsind dl.Neacsa Teodor si dl.Szabo Andrei, 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 Giulus, Dileu Vechi si 
Vaideiu. 

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 
aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita 
cheltuieli de deplasare pentru luna octombrie 2014; 

2.  Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, pentru 
aprobarea Raportului privind executia bugetului comunei Ogra pe 
trimestrul III al anului 2014; 

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

membrilor prezenti(9). 
In continuarea sedintei se supune aprobarii consiliului local procesul verbal al 

sedintei anterioare,acesta fiind aprobat cu 7 voturi “pentru” 0 voturi “impotriva” si 
2 “abtineri” ( d-nii Porumb V. si Mosora T.) 

În continuarea sedintei se trece la analizarea  punctului 1 inscris pe ordinea 
de zi , a proiectului de hotarâre privind aprobarea drepturilor banesti aferente 
personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna octombrie 
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, nefiind inscrieri la cuvant se supune aprobarii consiliului local 
proiectul de hotarare analizat acesta fiind aprobat cu  8 voturi “pentru” , 1 vot 
“impotriva” (dl. Porumb V.) si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.56 /2014. 
 La punctul doi al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, pentru aprobarea Raportului privind executia bugetului comunei 
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Ogra pe trimestrul III al anului 2014, presedintele comisiei de specialitate este 
invitat sa prezinte raportul de avizare al comisiei, acesta fiind favorabil, supa care 
d-nii consilieri sunt invitati la discutii. Dl. primar precizeaza ca este vorba despre 
executia pe trimestrul III, avand in vedere rectificarile bugetare care au fost 
aprobate de catre consiliul local.Nemaifiind alte inscrieri la cuvant presedintele de 
sedinta supune aprobarii consiliului local proiectul de hotarare analizat acesta 
fiind aprobat cu 9 voturi „pentru”,0 voturi „impotriva” si 0 „abtineri”, adoptandu-se 
Hotararea  nr.57/2014. 
 In continuarea sedintei la punctul –Discutii, intrebari, interpelari,raspunsuri- 
se inscrie la cuvant dl. primar cerand parerea d-nilor consilieri in legatura cu 
vanzarea terenului din fosta curte a CAP din Dileu Vechi, daca acestia sunt de 
acord cu efectuarea demersurilor pentru intocmirea raportului de evaluare al 
terenului in vedrea vanzarii si  ca suma rezultata din vanzare sa fie folosita pentru 
cumpararea de teren pentru extinderea locuintelor in cartierul rromilor.Dl. cons. 
Megehsan Ioan se inscrie la cuvant, aratand ca domnia sa crede ca este un lucru 
bun avand in vedere ca terenul nu este folosit in prezent.Dl. cons.Mosora Teofil 
se incrie la cuvant aratand ca dansul este de acord ca acel teren sa se vanda si 
sa se faca ceva in acea zona insa nu este de acord ca si suma sa fie folosita 
pentru cumpararea de teren pentru extinderea locuintelor din cartierul romilor, 
fiind de parere ca in acest fel am putea fiecare pretinde sa ni se puna la dispozitie 
o suprafata de teren, nu doar romii, ca fiecare munceste pentru a-si asigura cele 
necesare.Dl cons. Demeter Tiberiu se inscrie la cuvant precizand ca in principiu 
este o treaba buna, insa in ce scop se vor folosi bani vom vedea. Dl. Demeter 
Gheorghe, delegt satesc din satul Dileu Vechi precizeaza  ca in principiu este o 
treaba buna, daca se face ceva pe acel teren, doar ca sa se asigure teren de 
fotbal pentru copii in alta locatie. Dl. cons. Porumb V.se inscrie la cuvant afirmand 
ca in principiu este de acord cu vanzarea terenului, insa in ceea ce priveste 
folosirea banilor, fiecare avem aceleasi drepturi, sa nu incurajam venitul fara 
munca. 

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                                                      
                                                                     

 
 
 
 

  


