ROMANIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 22 octombrie 2014 cu ocazia şedintei extraordinare
a consiliului local

.Presedintele de sedinta, dl. cons. Porumb Vasile deschide sedinta extraordinara
a consiliului local aratand ca aceasta a fost convocata prin Dispoziţia primarului comunei
Ogra nr.224/20.10.2014, fiind prezenţi toti membrii consiliului local, 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 următorul punct:
1. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind rectificarea
bugetului local al comunei Ogra pe anul 2014;
Ordinea de zi prezentată este aprobată cu unanimitate de voturi “pentru” a
membrilor prezenţi (11).In continuarea sedintei se supune aprobarii consiliului local
procesul verbal al sedintei anterioare, acesta fiind aprobat cu 11 voturi “pentru”, 0 voturi
“impotriva” si 0 “abtineri”.

În continuarea sedintei se trece la analizarea punctului inscris pe ordinea de
zi , a proiectului de hotarâre privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra
pe anul 2014;dl. cons. Meghesan I. prezintă raportul de avizare al comisiei de
specialitate buget-finante, acesta fiind favorabil , dupa care presedintele de
sedinta da cuvantul d-lui primar pentru a face unele precizari referitoare la
proiectul inscris pe ordinea de zi.Dl. primar precizeaza ca initial comisia de
autorizare a imprumuturilor din cadrul ministerului finantelor a aprobat utilizarea
creditului contractat pentru asfaltarea strazilor incepand cu anul 2015, ulterior
revenind la hotararea data, comunicandu-se ca putem folosi suma de 970.000
lei, suma care trebuie cuprinsa in bugetul local, in proiectul de rectificare fiind
cuprinse de asemnea sumele comunicate de la consiliul judetean 61 mii lei
pentru drumuri iar 31 mii lei pentru plata arieratelor care vor fi folositi pentru plata
restantelor la serviciile de actualizare a proiectele depuse ( scoala generala, etc.).
Dl. primar mentioneaza faptul ca incepand de saptamana viitoare vor putea
incepe lucrarile de asfaltare pe cele doua strazi cuprinse in proiect, chiar daca nu
vom putea plati integral decat in anul urmator, iar pentru zona centrala asfaltarea
este cuprinsa in proiectul depus prin GAL Podisul Tarnavelor pentru care vom
avea vineri vizita in teren.In continuarea sedintei se inscrie la cuvant dl. cons.
Porumb Vasile intreband care este situatia cu asfaltarea drumului Giulus-Lascud,
dl. primar precizand ca s-a trecut de comisia de evaluare, ca asteptam sa fin
chemati pentru semnarea contractului, investitia urmand a se derula pe o durata
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de 3 ani . Nemaifiind înscrieri la cuvânt, se supune aprobării consilului local
proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind aprobat cu 11 voturi “pentru” , 0 voturi
“impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr.51 /2014.
In continuarea sedintei se aduce la cunostinta consiliului local, de catre
subsemnata cererea depusa de catre dl. consilier Meghesan Ioan privind
schimbarea apartenentei politice depusa in temeiul OUG 55/2014.
Dl.primar se inscrie la cuvant intreband daca se poate stabili de catre
consiliul local o modalitate de inscriere in evidentele registrului agricol in situatiile
in care se cumpara case fara a incheia contract autentic, subsemnata aratand ca
nu se poate, transferul dreptului de proprietate operand in conditiile legii, consiliul
local nevand competenta de reglemetare in acest domeniu.
Presedintele de sedinta multumeste celor prezenti, declarând şedinţa
închisă, drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta,
Porumb Vasile

Secretar,
Crefelean Anicuţa -Ramona
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