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ROMANIA 
JUDEŢUL MURES 
COMUNA OGRA 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL
Încheiat azi 30 ianuarie 2014 cu ocazia  şedintei ordinare

a consiliului local

Presedintele de sedinta, dl.cons.Szabo Andrei deschide sedinta  ordinara a 
consiliului local aratand ca aceasta a fost convocata prin Dispoziţia primarului 
comunei Ogra  nr.15/24.01.2014, fiind prezenţi 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 Demeter Gheorghe, Sima 
Zaharie 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 
validarea Dispoziţiei nr.564/12.12.2013 si a Dispoziţiei nr.572/19.12.2013, 
referitoare la rectificarea bugetului local al comunei Ogra;

2. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
aprobarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2014;

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

4. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
aprobarea încheierii acordului de cooperare cu Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Mureş, in vederea implementării programului „ POLIŢIE-
AUTORITĂŢI LOCALE, SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT”;

5. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
mandatarea reprezentantului comunei  la incheierea contractului de 
vânzare cumpărare, în formă autentică, privind imobilul teren intravilan în 
suprafata de 750 mp, înscris în CF nr.50038 Ogra, nr. cad.50.038;

6. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
aprobarea Planului de acţiune împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din 
surse agricole;

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

a membrilor prezenţi.



2

În continuarea şedinţei se supune aprobării consiliului local procesul verbal 
al sedintei anterioare, acesta fiind aprobat cu 10 voturi “pentru”,0 voturi 
“împotriva” şi 0 “abţineri”. 

La primul punct al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind validarea Dispoziţiei nr.564/12.12.2013 si a Dispoziţiei 
nr.572/19.12.2013, referitoare la rectificarea bugetului local al comunei Ogra,
presedintele de sedinta da cuvântul d-lui Meghesan Ioan - 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 
raportului presedintele de sedinta invita la discuţii, nefiind inscrieri la cuvânt,
supune aprobării consiliului local proiectul de hotarare analizat, acesta fiind 
aprobat cu 10 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se 
Hotararea nr.1/2014.

În continuarea sedintei se trece la analizarea punctului doi al ordinii de zi, a 
proiectului de hotarâre privind aprobarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 
2014. Presedintele comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local , dl. cons. 
Meghesan I. prezintă raportul de avizare  al comisiei, acesta fiind favorabil , dupa 
care d-nii consilieri sunt invitati la discutii. Dl. cons.Mosora Teofil se inscrie la 
cuvânt intebând  pentru ce sunt alocate sumele de bani de la cheltuieli de 
personal si cele de la bunuri si servicii, dl. primar raspunzându-i ca este vorba 
despre chetuieli cu salariile, incluzând si indemnizaţiile consilierilor locali iar  de la 
capitolul bunuri si servicii se suporta cheltuielile curente ca: iluminatul public, 
consum apa si alte cheltuieli curente. In continuarea sedintei dl. primar 
precizeaza că banii care pot fi folositi pentru investii sunt foarte puţini, din 
impozite si taxe locale , din totalul încasarilor  de aproximativ 3,9 mld lei  
baniifiind repartizati aproximativ 90.000 lei pentru plata diferentei de preţ si a 
peirderilor la reteaua de alimentare cu apa, la asistentii personali pentru plata 
salariilor aproximativ 1 mld. lei, care trebuie suportati in procent de 25% potrivit 
legii din bugetul local , o parte la acoperirea platii salariilor pentru paznici cca 
25.000 lei căt şi o alta sumă pentru acoperirea cheltuielilor cu prestarea 
serviciului de salubritate, dupa scăderea acestor cheltuieli rămânând o sumă de 
92.000 lei pentru investiţii. Dl. primar precizează că avem cca 25 km drumuri 
comunale care trebuie intreţinute si ca  suma care ramâne pentru investitii este
foarte mică pentru a putea face ceva , precizând ca anul trecut a propus 
reducerea posturilor asistentilor personali, proiect care nu a fost aprobat, iar in 
ceea ce priveste alimentarea cu apa trebuie gasita o formulă pentru delegarea 
acestui serviciu, având in vederea ca se suporta o sumă mare din bugetul local. 
In ceea ce priveste prestarea servciului de pază, dl. primar precizeaza  faptul că 
nu i se pare eficientă această formă  cu paznici de noapte, fiind de parere ca 
acest serviciu ar fi mai eficient cu o firma specializata, dl. cons. Demeter Tiberiu
precizând ca trebuie sa avem in vedere asigurarea pazei de noapte si pe sate.Dl. 
cons. Mosora Teofil precizeaza ca în ceea ce priveşte chetuielile mari  cu apa 
potabila, acestea se datoreaza şi faptului că nu sunt identificati cei care fura apa, 
iar daca se schimba forma de paza să se aibă in vedere si asigurarea pazei de 



3

câmp.Dl. viceprimar Lanţoş Ioan se incrie la cuvânt precizând că, referitor la 
reteaua de alimentare cu apă,este un lucru bun sa avem un operatot si că ar 
trebui sa stim care ar fi costul , la ce preţ va taxa firma/ mc de apa, adica preţul 
care il vor suporta consumatorii, dl. primar precizând ca la Sinpaul opereaza 
Aquaserv iar preţul este 4,47 lei/mc.Referitor la aceasta problema, a delegarii 
gestiunii serviciului de alimetare  a fost adus la cunoştinţa d-nilor consilieri  de 
catre secretarul comunei că mai întâi trebuie urmată procedura de iesire din ADI 
Aqua Invest,din care facem parte. Dl. primar precizeaza faptul că sunt probleme, 
că Aqaserv-ul nu vrea sa ne preia întrucât nu se găsesc documentaţiile, 
dispoziţiile de şantier prin care s-a modificat proiectul reţelei de alimentare cu 
apă, că s-a incercat obţinerea acestora de la executant însa ni s-a comunicat ca 
în arhiva lor nu mai exista , acestea fiind păstrate doar o durată de 5 ani, iar in 
ceea ce priveşte refuzul Aquaserv de a prelua reţeaua de alimentare cu apă, 
acesta se datorează faptului că proiectul tehnic nu corespunde cu situaţia din 
teren a reţelei de alimentare cu apă. Dl. Sima Zaharie-delegat satesc, este de 
parere că cine a facut recepţia lucrării trebuie să răspundă. Dl. cons. Bidi Ioan
este de părere ca operatorul privat va stabili ce preţ doreşte el şi ca o soluţie ar fi 
ca pierderea sa se cuprindă în preţul apei, d-na cons. Raţă Bianca întrebând 
dacă au fost verificate vreodată contoarele de apă, dl. primar precizând ca nu 
avem posturi care sa ne permită angajarea unei persoane pentru serviciul de 
alimentare cu apă.Dl. cons. Mosora Teofil intreabă dacă o altă firmă decât 
Aquaserv va prelua reţeaua de apă în condiţiile în care documenetaţia nu este 
completă intrebând pe d-nii consilieri Szabo Andrei, Lantos Ioan si Meghesan 
Ioan, daca nu cunosc dansii unde se află documentaţia,  dl. primar precizând ca 
inventarul bunurilor rămâne la noi, firma ocupându-se doar de prestarea 
serviciului , că cei de la Aquaserv au verificat în proiect si situaţia în fapt nu 
corespunde cu dimensiunile din proiect , fiind vorba de conducta care iese de la 
uzina de apă Ciău, negăsindu-se dispoziţiile de şantier prin care s-au redus 
dimensiunile   conductei. Dl. cons. Szabo Andrei întreaba dacă este problemă cu 
reteaua şi in interiorul localităţii, dl. primar precizând că problema este cu 
conducta care porneşte de la uzina de apă  din Cipău până la Ogra, investiţie 
care este in proprietatea noastră. Nemaifiind alte inscrieri la cuvânt,preşedintele 
de şedinţă spune aprobării consiliului local proiectul de hotărâre privind  
aprobarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2014, acesta fiind aprobat cu 
9 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 1 “abtinere”( dl. cons. Porumb V.),  
adoptandu-se Hotararea nr.2 /2014.

La punctul trei al ordinii de zi-Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului 
didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna decembrie 2013,
presedintele de sedinta da cuvâtul 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. Bidi Ioan este de parere ca nu ar trebui sa se aprobe aceste 
sume exprimându-si nemultumirea faţă de activitatea şcolii. Nemaifiind alte 



4

inscrieri la cuvânt,preşedintele de şedinţă spune aprobării consiliului local 
proiectul de hotărâre analizat acesta fiind aprobat cu 9 voturi “pentru”, 1 vot 
“impotriva” ( dl. cons. Porumb V) si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.3 
/2014.

La punctul patru al ordinii de zi - Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind aprobarea încheierii acordului de cooperare cu 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, in vederea implementării programului „ 
POLIŢIE-AUTORITĂŢI LOCALE, SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT”-
presedintele comisiei nr.1 a consiliului local prezinta raportul de avizare favorabila 
dat de catre comisie proiectului de hotărâre, după care se dă cuvântul d-lui 
primar pentru prezentarea acestui punct al ordinii de zi.Dl. primar precizeaza că 
este vorba de alocarea unei cantităti de 75 l benzina/ luna si a unei sume de 
1.500 lei/an pentru reparaţii la maşina Postului de Poliţie Ogra , după care 
preşedintele de şedinţă invită la  discuţii. Dl. cons. Mosora Teofil se inscrie la 
cuvânt exprimându-si nemulţumirea faţă de faptul ca maşina Postului de Poliţie 
Ogra este defecta de aproximativ 3 luni si că nu s-a prea făcut patrulare in 
aceasta perioada şi că ar trebui sa se condiţioneze alocarea combustibilului de 
reparaţia masinii, dl. primar precizând ca dânsul cunoaşte că au fost echipaje de 
pe alte localităţi. Dl. cons. Szabo Andrei se înscrie la cuvânt , fiind de părere că 
dacă nu se face patrulare cu masina Postului de Politie Ogra, nu ar trebui să se 
aloce cantitatea de combustibil, maşina sa nu fie folosită in scopuri personale. Dl. 
cons. Porumb Vasile se înscrie la cuvânt precizând ca, în urma şedintei la care a 
participat la Consiliul Judeţean rezulta ca avem cea mai slaba activitate a poliţiei 
intrucât pe comuna Ogra a crescut infracţionalitatea. Dl. cons. Mosora Teofil se 
inscrie la cuvânt, fiind de părere că PP Ogra are o activitate bună, având multe 
dosare in lucru. D-na cons. Raţă Bianca se inscrie la cuvânt intrebând de ce nu 
înfiinţăm poliţie locala, dl. primar precizând ca nu avem posturi aprobate in acest 
sens. Dl. cons. Demeter Tiberiu se inscrie  la cuvânt fiind de părere că ar trebui 
să se facă un studiu cam cât ar costa paza cu o firmă specializată raportat la 
sumele pe care le suplinim pentru salariile paznicilor si sumele alocate pentru 
combustibil catre postul de poliţie. In continuarea sedintei participa si dl. 
Mirestean Ion -agent sef al Postului de Poliţie Ogra. Dl primar precizează că cea 
mai bună ofertă 8 ore de paza si 100 km parcursi /zi, cu 2 agenti de pază se 
ridică la suma de 8000 lei/lună. Nemaifiind alte inscrieri la cuvânt,preşedintele de 
şedinţă spune aprobării consiliului local proiectul de hotărâre analizat acesta fiind 
aprobat cu 7 voturi “pentru”, 1 vot “impotriva” ( dl. cons.Bidi I.) si 2 “abtineri” ( 
dl.Porumb V. si d-na Raţă B),  adoptandu-se Hotararea nr.4 /2014.

În continuarea sedintei se trece la analizarea punctului cinci al ordinii de zi, a 
proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului comunei  la 
incheierea contractului de vânzare cumpărare, în formă autentică, privind imobilul 
teren intravilan în suprafata de 750 mp, înscris în CF nr.50038 Ogra, nr. 
cad.50.038, comisia de specialitate nr.3 a consiliului local avizând favorabil 
proiectul analizat . Dl. primar, luând cuvântul, precizează că este vorba despre 
terenul situat in curtea CAP aferent casei de pompare si a cărui vânzare a fost 
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aprobată în anul 2012, insă nu a fost perfectat contractul de vânzare-
cumparare.D-nii consilieri sunt invitaţi de către preşedintele de şedinţă să se 
inscrie la cuvânt pe marginea acestui punct, nefiind inscrieri, supune aprobării 
consiliului local proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind aprobat cu 10 voturi 
„pentru”, 0 voturi „împotriva” şi 0 „abţineri”, adoptându-se Hotărârea nr.5/2014.

La punctul şase al ordinii de zi - Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind aprobarea Planului de acţiune împotriva poluării cu 
nitraţi proveniţi din surse agricole, presedintele comisiei de specialitate nr.2 a 
consiliului local, dl. cons. Mosora Teofil prezinta raportul de avizare favorabila al 
proiectului după care preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui viceprimar pentru 
a face câteva precizări cu privire la acest punct. Dl. viceprimar luând cuvântul  
arată că este vorba despre aprobarea unui Plan local de acţiune pentru protecţia 
apelor impotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, de influenţa pe 
care o au asupra mediului înconjurător dejecţiile care rezultă de la animale, ca la 
noi in comună nu exista exploataţii care să aibă peste 100 UVM, in functie de 
care se calculează cantitatea de gunoi de grajd pe care o produce exploataţia, 
daca ar exista astfel de exploataţii cu peste 100 UVM trebuind sa se intocmească 
un plan separat, dl. viceprimar precizând ca dânsul a calculat aceste valori care 
sunt cuprinse in plan, datele cu privire la animale fiind furnizate de către medicul 
veterinar. Dl. cons. Mosora Teofil se inscrie la cuvânt precizând ca primăria are 
obligaţia să amenajeze platforme pentru gunoi si sa se ia masuri in ceea ce 
priveşte depozitarea amendamentelor in diverse locuri. 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.6 /2014.

La punctul şapte al ordinii de zi – Discuţii, întrebări, interpelări, răspunsuri-se 
inscrie la cuvânt dl. primar aducând în atenţia d-nilor consilieri următoarele:

-prezenţa unui investitor care este interesat sa dezvolte o fabrică de lactate , 
având cumpărată o suprafaţă de cca 4,50 ha teren in localitatea noastra, dar 
pentru a putea dezvolta aceasta investiţie având nevoie de suprafata compacta, 
in prezent el detinand cele 4,50 ha teren in mai multe parcele, dl primar apelând 
pe aceasta cale la sprijinul d-nilor consilieri in a purta discuţii cu proprietarii de 
terenuri din zona de lângă cartierul rromilor in sensul vânzarii sau acceptării unui 
schimb de teren, pentru a veni în sprijinul acestui investitor. Dl. viceprimar Lanţoş 
Ioan se inscrie al cuvânt precizând ca trebuie  ca toti membrii consiliului să işi 
dea consursul pentru a convinge proprietarii acelor terenuri pentru a putea gasi o 
formă de a se realiza investiţia, dl. primar  precizând ca investitorul doreşte să 
aducă şi animale si ca este in discuţii pentru cumpararea unor grajduri din zona 
respectivă.Dl. cons. Demeter Tiberiu se inscrie la cuvânt precizând ca este de 
părere  ca investitorul trebuie să vorbeasca cu proprietarii acelor terenuri care 
sa accepte vânzarea sau schimbul de teren. Dl. primar revine cu rugamintea 
catre d-nii consilieri in sensul de a sprijini pentru realizarea investiţiei.

-o altă problema ridicata de dl. primar se refera la plata taxei pentru paza de 
camp efectuata in anul 2013, intrucât sunt persoane care nu s-au achitat de 
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această obligaţie, cu sume mai mari ca: Agrosilvaur, Pop Ioan de la Ceragrim, 
Szabo Zoltan, Moldovan Gheorghe, Demeter Nagy Iosif, Deak Attila, Szabo Ioan 
Geza, Marian Ioan, Incze Ana Maria  cât si  persoane  cu sume  mai mici, dl. 
primar precizând că  a avut calitatea de girant in contractul care s-a semnat cu 
firma de pază. Dl. cons. Demeter Tiberiu se inscrie la cuvânt intrebând daca nu s-
a incheiat un protocol nu marii arendaşi la data incheierii contractului, dl. primar 
raspunzându-i că nu, ca a avut loc o sedinta la acea data si ca toti cei care au 
participat, si arendaşii au fost de acord cu modul de stabilire a taxei.Dl. Sima 
Zaharia- delegat satesc din satul Giulus se inscrie la cuvânt exprimându-şi 
nemulţumirea pentru faptul că arendaşii nu isi achita obligaţiile deşi au beneficiat 
de serviciul de paza a câmpului.

- o alta problema adusa in discuţia consiliului local de către dl. primar este 
aceea a capelei din cimitir, dl. primar precizând ca parohia reformată doreste sa 
intre in posesia avestei cladiri, investitia fiind a comunei. Dl. cons. Meghesan Ioan
se inscrie al cuvânt precizând că exista actul prin care a fost inţelegerea intre 
cele trei culte, că reformaţii au fost de acord sa pună la dispoziţie terenul pentru 
construirea acestei capele, investiţia fiind pe comună si ca eventual ei sa 
beneficieze de o taxa mai mica la folosirea capelei pentru enoriaşii lor, având in 
vedere ca au pus la dispoziţie terenul. Dl. primar precizează că autorizaţia de 
construire a fost emisa pe parohie dar trebuie purtată o discuţie să se incheie un 
act pentru a trece  capela in proprietatea comunei.

-o alta problema in care solicita parerea d-nilor consilieri este aceea a 
stabilirii unei taxe pentru cei care nu au sediul in Ogra si lucreaza teren in 
localitatea noastră, pentru folosirea drumului comunal şi a drumurilor de camp, 
cca 10 lei/ha, bani din care să se facă reparaţii la drumuri.

In continuarea sedintei participa  si d-na Hărmănescu Elisabeta, dl. primar 
explicând motivul prezenţei   d-nei director la şedinţa consiliului local şi anume 
faptul că în  data de 22 februarie va avea loc Olimpiada Judeteana a Rromilor.D-
na Hărmănescu E. precizeaza că este vorba de participarea a cca 250 de 
persoane  cu un buget al activităţii de 4000 lei, existând un colectiv de organizare 
format din cadre de la Scoala Generală Ogra, fiind vorba de cca 110 copii din 
cadrul Scolii Generale Ogra participând un număr de 4 copii, existand promisiuni 
de sprijin in organizarea acestei activităţi şi din partea Partidei Romilor si a 
Fundaţiei Lock, fiind implicat in organizarea activităţii şi Inspectoratul Scolar 
Judetean, Consiliul Judetean , mass-media, d-na Hărmănescu Elisabeta  
adresând membrilor consiliului local invitatia de a fi prezenti si a participa la 
aceasta activitate incepand cu orele 14. Dl. primar precizeaza ca, referitor la 
aceasta activitate este nevoie si este binevenit si sprijinul sponsorilor locali, din 
bugetul local propunandu-se suma alocarea sumei de 1000 lei, d-nii consilieri 
fiind de acord cu acesta propunere.O alta problema adusa in discutie de dl. 
primar este aceea ridicata de catre dl. cons. Bidi Ioan referitoare la existenta unor 
situatii de discriminare a elevilor de etnie rroma, dl. consilier precizând că nu a 
dat nume si nu doreşte să discute in cadrul şedintei aceasta problemă,d-na 
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Hărmănescu E. precizând ca intr-adevăr există probleme cu igiena copiilor căt şi 
cu indisciplina, sens in care ste nevoie si de sprijinul Poliţiei.

In continuarea sedintei dl. primar apeleaza la sprijinul d-lui cons. Bidi pentru 
a se implica in constituirea unui ONG prin care s-ar putea depune proiecte in 
vederea atragerii de fonduri pentru comunitatea de etnie rromă.

Dl. Mirestean Ion  se inscrie la cuvânt, precizând că dansii s-au delasat la 
scoala ori de cate ori au fost solicitaţi  şi ca pe viitor se vor stabilii 2 zile pe 
săptămână, împreuna cu d-na director, pentru a efectua astfel de deplasări la 
şcoală.Dl. primar precizează faptul că, referitor la parteneriatul aprobat ci IPJ 
Mureş, discuţiile au decus greoi in cadrul consiliului local intrucât activitatea 
postului de poliţie este slabă, dl. Mireştean Ion precizând că PP Ogra este pe 
primul loc ca si activitate desfasurata in cadrul Secţiei de Poliţie  nr.4 Rurală 
Ungheni, urmând a pregati un raport in acest sens pentru următoarea şedinţă a 
consiliului local.

Dl. viceprimar Lanţoş Ioan se inscrie la cuvânt solicitând sprijinul poliţiei 
întrucât  sunt copii de etnie rroma care genereaza certuri, scandal  inclusiv in fata 
locuinţei d-lui doctor Reghni S., facand afirmaţii vulgare iar o alta problema 
reperezentând-o faptul ca acestia  rup garduri la d-nele Toma  si Lenche, chiar si 
gardul şcolii, solicitând sprijinul poliţiei prin patrulare in acea zona. In ceea ce 
priveste evenimentul din data de 22 februarie dl. viceprimar isi exprima sprijinul in 
organizarea acestuia.

Dl. cons. Meghesan Ioan se inscrie la cuvânt precizând ca ar trebui sa facem 
afirmaţii atunci când suntem documentaţi, când ştim, inclusiv referitor la 
activitatea Postului de Poliţie unde numarul mare de dosare presupune ca exista 
activitate de constatare, dl. primar precizând ca trebuie lucrat la munca de 
prevenţie, să nu se ajungă la fapte.

In continuarea sedintei se inscrie la cuvânt dl. cons. Mosora Teofil intrebând 
daca consiliul local ar putea adopta o hotărâre cu privire la prezenţa in comuna 
noastra a ciobanilor din alte judeţe iar in ceea ce priveste faptul ca se apropie 
iesirea in păşune a vacilor sa se ia măsuri din timp cu traseul vacilor înspre si 
dinspre păşune  şi circulaţia prin centrul localităţii, dl. primar precizând că traseul 
vacilor va fi pe lângă calea ferata. Referitor la compeţele consiliului local se 
precizeaza de catre subsemnata hotărârile adoptate trebuie sa aiba 
fundamentare legală.

Dl. cons. Sima Zaharie se inscrie  la cuvânt ridicand urmatoarele probleme: 
asigurarea iluminatul public in satul Giuluş; să se ia măsuri împotriva celor care  
depozitează gunoaie  pe marginea drumului cât si a celor care circula cu utilaje 
agricole necurăţate pe  drumurile comunale; colectarea gunoiului menajer, in 
privinta careia trebuie  gasita o soluţie  cat si lipsa pazei de noapte in satul 
Giuluş, propunând soluţia montării unor camere de supraveghere. Dl. Guţiu A.-
delegat satesc din satul Vaideiu  se inscrie la cuvânt precizând ca în privinţa 
drumurilor sunt probleme, acestea necesitând intreţinere.Dl. cons. Demeter Iosif
se inscrie la cuvânt precizând ca in privinta pierderilor de apa pe retea, acestea 
se pot localiza. Dl.  Demeter Gh.- delegat satesc din satul Dileu Vechi se inscrie 
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la cuvânt solicitand sprijin ca pe viitor sa fie deszapezite toate drumurile cu utilajul 
primariei, acesta nefiind lasat  sa deszapezeasca unele drumuri şi ca oamenii sa 
fie atentionati din timp in legatura cu obligaţia de curăţire a şanţurilor.   

În finalul şedinţei se aduce la cunoştinţa d-nilor consilieri si a d-lui primar că 
au obligaţia depunerii raportului de activitate pe anul 2013 atât individual  cât  a 
raportului de activitate al fiecărei comisii.

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

             
               Presedinte de sedinta,                                      Secretar,
                 Szabo Andrei                                   Crefelean Anicuţa -Ramona                           
                                                               




