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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 
 
 

PROCES VERBAL 
Încheiat azi 23 mai 2014 cu ocazia  şedintei ordinare 

a consiliului local 
 
 
 Presedintele de sedinta, dl.cons.Oltean Ioan deschide sedinta  ordinara a 
consiliului local aratând ca aceasta a fost convocata prin Dispoziţia primarului 
comunei Ogra  nr.107/21.05.2014, fiind prezenţi toţi cei 11 membrii ai consiliului 
local, sedinta fiind statutara şi putându-se desfasura. 

 Participa la sedinta dl. primar Palaghie Marian. 
In continuarea sedintei dl.consilier Oltean Ioan prezintă ordinea de zi care 

cuprinde următoarele puncte: 
1. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian,privind 

aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect “ Construcţie 2 
săli de grădiniţă şi extindere şcolă generală cu 4 săli de clasă”- Axa 
prioritară 3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de 
intervenţie 3.4-Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesională continuă; 

2. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului local nr.34 din 29.07.2013,privind 
aprobarea  majorării contractării  unei finanţări rambursabile interne până 
la limita sumei de  1.700.000 lei, în vederea asigurării fondurilor necesare 
finanţării obiectivului de interes public “Lucrări de asfaltare a străzilor din 
localitatea Ogra,judeţul Mureş”. 

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

În continuarea şedinţei se supune aprobării consiliului local procesul verbal 
al sedintei anterioare, acesta fiind aprobat cu 11 voturi “pentru”,0 voturi 
“împotriva” şi 0 “abţineri”.  

La primul punct al ordinii de zi preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui 
Meghesan Ioan, presedintele comisiei de specialitate nr.1 a consilului local, 
domnia sa precizând ca, comisia analizând proiectul de hotarare si a consultării 
compartimentului financiar contabil, a avizat favorabil acest punct al ordinii de zi, 
conform proiectului de hotărâre înaintat. Dl primar precizează că, referitor la 
acest punct , este nevoie de aprobarea consiliului local pentru depunerea unui 
proiect care vizeaza finalizarea gradiniţei, pentru finanţarea cheltuielilor 
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neeligibile  si asigurarea cofinanţării, valoarea totală a proiectului actualizat fiind 
de 1.537.605,84 lei(inclusiv TVA), plata TVA –ului urmând a fi suportată de către 
noi, după care ne va fi restituita suma.Întrucât una din condiţiile aprobării 
proiectului este ca, construcţia sa servească învăţământului primar,precizeaza dl. 
primar, se propune ca cele două săli de grădiniţă să fie folosite pentru clasa 
pregătitoare, care face parte din învăţământul primar.Dl. cons. Bidi Ioan se inscrie 
la cuvânt întrebând ca înseamnă extinderea, daca se va construi un nou corp de 
clădire, dl. primar raspunzând ca este vorba de construcţia existenta si 
nefinalizată care este o extindere,astfel fiind prevăzut proiectul intocmit in anul 
2007.Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt, se supune aprobării consiliului local 
proiectul de hotărâre analizat acesta fiind aprobat cu 11 voturi “pentru”, 0 voturi 
“împotriva” şi 0”abţineri”, adoptându-se Hotărârea nr.28/2014.  

În continuarea sedintei se trece la analizarea punctului  doi al ordinii de zi, 
a proiectului de hotarâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.34 din 
29.07.2013,privind aprobarea  majorării contractării  unei finanţări rambursabile 
interne până la limita sumei de  1.700.000 lei, în vederea asigurării fondurilor 
necesare finanţării obiectivului de interes public “Lucrări de asfaltare a străzilor 
din localitatea Ogra,judeţul Mureş”. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui 
Meghesan Ioan, presedintele comisiei de specialitate nr.1 a consilului local, 
domnia sa precizând ca, comisia analizând proiectul de hotarare si a consultării 
compartimentului financiar contabil, a avizat favorabil acest punct al ordinii de zi, 
conform proiectului de hotărâre înaintat.Dl. primar este invitat de către 
preşedintele de şedinţă să facă o scurtă prezentare  a propunerii înaintate, 
domnia sa aratând ca, anul trecut  prin HCL nr.34/29.07.2013 s-a aprobat 
contractarea unui împrumut în valoare de 900.000 lei pentru realizarea lucrarilor 
de asfaltare a strazilor din Ogra.Intrucât în urma procedurii de achiziţie publica în 
vederea contractării împrumutului ,publicată in SEAP, având ca si termen de 
deschidere a ofertelor data de 20.05.2014 nu s-a înregistrat nici o depunere a 
vreunei oferte financiare , în urma raportului întocmit de consultantul financiar a 
reieşit că principaul motiv pentru care nu a fost depusă nici o ofertă este 
inexistenţa completă a resurselor financiare necesare împlementării integrale a 
contractului cadru.Intrucâ instiutuţiile financiare si-au exprimat opinia că 
potenţialele alocaţii de la guvern si alocarea unor fonduri UE sunt estimative( 
strada Româneasca fiind cuprinsa pentru asfaltare in cadrul unui proiect, care 
urmează a fi depus, finanţat din fonduri UE), iar proiectul să nu fie realizat, dl. 
primar precizează că, având în vedere importanţa obţinerii împrumutului pentru 
finaţarea lucrărilor se propune majorarea valorii împrumutului până la suma de 
1.700.000 lei, in vederea asigurării integrale a resurselor financiare necesare, 
urmând ca în cazul în care vom reusi accesarea de fonduri 
guvernamentale/europene fie să se renunţe la parte din creditul existent, fie să se 
ramburseze parte din credit. 

D-nii consileri sunt invitaţi la discuţii pe marginea acestui punct, înscriindu-
se la cuvânt dl. consiler Neacşa Teodor întrebând care sunt strazile care se vor 
asfalta, dl. primar precizând ca este vorba de strada Românească,spre Castel, 
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Centru, spre Dispensarul veterinar şi spre Gară, dl. consilier întrebând de ce nu 
sunt incluse şi Chitila, strada de la ieşirea înspre Iernut şi strada dânsului, dl. 
primar raspunzându-i că acestea nu sunt incluse în proiect nevând lăţimea 
necesară pentru a putea fi asfaltate.Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt se supune 
aprobării consilului  local proiectul de hotărâre analizat , acesta fiind aprobat cu 9 
voturi “pentru”, 2 “abţineri” ( d-nii consilieri Neacşa Teodor şi Porumb Vasile) şi 0 
voturi “împotriva”, adoptându-se Hotărârea nr.29/2014. 
   Nemaifiind alte inscrieri la cuvant, presedintele de sedinta multumeste celor 
prezenti declarând şedinţa închisă, drept pentru care s-a intocmit prezentul 
proces verbal. 

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

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


