ROMANIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 10 iulie 2014 cu ocazia şedintei ordinare
a consiliului local

Presedintele de sedinta, dl.cons.Demeter Tiberiu deschide sedinta
ordinara a consiliului local aratand ca aceasta a fost convocata prin Dispoziţia
primarului comunei Ogra
nr.131/4.07.2014, fiind prezenţi 10 membrii ai
consiliului local, lipsind d-na Raţă N. Bianca, sedinta fiind statutara şi putându-se
desfasura. Participa la sedinta dl. primar Palaghie Marian si d-nii Sima Zaharie si
Guţiu Aurel- delegaţi săteşti.
In continuarea sedintei dl.cons.Demeter Tiberiu prezintă ordinea de zi care
cuprinde următoarele puncte:
1. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicita
cheltuieli de deplasare pentru luna iunie 2014;
2. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală
a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ”
modificarea și completarea
Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în aria
de operare a S.C „Compania Aquaserv” S.A, anexă la Contractul de
Delegare nr. 22/202.662/ 2010;
3. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
aprobarea aderării comunei Beica de Jos la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ;
4. Discuţii,întrebări, intepelări,răspunsuri.
Ordinea de zi prezentată este aprobată cu unanimitate de voturi “pentru” a
membrilor prezenţi(10).
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”.
În continuarea sedintei se trece la analizarea primului punct al ordinii de zi, a
proiectului de hotarâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului
didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna iunie 2014 în cuantum de
2.403 lei; dl. cons. Meghesan I. prezintă raportul de avizare al comisiei, acesta
fiind favorabil , dupa care d-nii consilieri sunt invitati la discutii, nefiind înscrieri la
cuvânt se supune aprobării consilului local proiectul de hotărâre analizat, acesta
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fiind aprobat cu 9 voturi “pentru” , 1 vot “impotriva”( dl. cons. Porumb V.) si 0
“abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr.35 /2014.
La punctul doi al ordinii de zi-Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian,privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în
Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea și completarea
Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în aria de
operare a S.C „Compania Aquaserv” S.A, anexă la Contractul de Delegare nr.
22/202.662/ 2010, preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui cons. Porumb V.
pentru a prezenta raportul de avizare al comisiei, domnia sa precizând ca s-a
avizat favorabil de către comisia de specialitate madatarea d-lui primar să voteze
în ADI „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea și completarea Regulamentului
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în aria de operare a S.C
„Compania Aquaserv” S.A, anexă la Contractul de Delegare nr. 22/202.662/
2010; d-nii consilieri sunt invitati la discutii, nefiind înscrieri la cuvânt preşedintele
de şedinţă supune aprobării consilului local proiectul de hotărâre analizat, acesta
fiind aprobat cu 10 voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”, adoptanduse Hotararea nr.36 /2014.
În continuarea sedinţei se trece la analiza punctului trei al ordinii de zi si
anume- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
aprobarea aderării comunei Beica de Jos
la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ; dl. cons.Porumb V.. prezintă raportul
de avizare al comisiei de specialitate, acesta fiind favorabil , dupa care d-nii
consilieri sunt invitati la discutii, nefiind înscrieri la cuvânt se supune aprobării
consilului local proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind aprobat cu 10 voturi
“pentru” 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr.37 /2014.
La punctul patru -Discuţii, întrebări,interpelări, răspunsuri- se înscrie la
cuvânt dl. primar aducând la cunoştinţa d-nilor consilieri Nota justificativă
nr.2640/21.06.2014 privind actul adiţional nr.1 la contractul de lucrări
nr.13/25.07.2013 având ca obiect “Asfaltarea străzilor din comuna Ogra”.
In continuarea şedintei dl. primar aduce in atenţia consiliului local o lista
cuprizând persoane care au datorii faţa de bugetul local al comunei, acestia
totalizând aproximativ 88.000 lei, precizând ca au fost comunicate somaţii si
înştiinţări de plată pentru recuperarea acestor sume.
Dl.cons.Neacşa T. se înscrie la cuvânt precizând ca trebuie luate măsuri
pentru montarea unor semnale luminoase la tercerile pentru pietoni, având in
vedere ca au avut loc două incidente în care au fost implicati pietoni, dl. primar
menţionând ca avem o oferta în acest sens şi ca vor trebui amenajate şi staţiile
de oprire a maxi taxiurilor.
Dl. cons. Porumb V. se înscrie la cuvânt întrebând care este situaţia legată
de asfaltarea drumurilor Giuluş si Lăscud- dl. primar răspunzându-i ca sunt in
curs de intocmire la Ministerul Dezvoltării listele cu lucrări noi, unde urmează să
fim cuprinşi, deocamdata fiind finanţate doar lucrări care erau in derulare, iar in
ceea ce priveşte asfaltarea străzilor, având in vedere ca in urma licitaţiei pentru
contractarea creditului CEC-ul a depus oferta, aceasta fiind declarată
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câstigătoare, în anul în curs se vor putea utiliza numai 4 mld. lei din total
împrumut. Referitor la asfaltarea străzilor dl. primar mai precizeaza că
executantul va începe lucrările de îndată ce se va semna contractul de împrumut.
Dl. Guţiu A.,delegat satesc din satul Vaideiu, se inscrie la cuvânt întrebând care
este situaţia cu drumurile folosite de Romgaz, dl. primar precizând că au fost
identificate, o parte dintre acestea neaflându-se pe teritoriul comunei noastre,
pentru conscesionarea acestora trebuind sa se faca măsuratori şi întabulari. Dl.
cons. Porumb V. se înscrie la cuvânt întrebând daca s-au luat măsuri în legatură
cu verificarea paznicilor, precizând ca dânsul a facut o astfel de verificare pe
satul Lăscud în urma careia aceştia nu au fost gasiţi în seviciu.
In continuarea sedintei dl. primar face cunoscut d-nilor consilieri că se
intenţionează realizarea unei construcţii la punctul de oprire a trenului din Ogra ,
pentru adăpostirea navetiştilor care circulă cu trenul si ca s-a solicitat aviz de la
CFR pentru amplasarea acesteia. Dl. Sima Zaharie, delegat satesc din satul
Giuluş, se înscrie la cuvânt readucând în atenţia d-nilor consilieri problemele de
vecinătate care la are cu numitul Suciu Traian.
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,
Demeter Tiberiu

Secretar,
Crefelean Anicuţa -Ramona
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