ROMANIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 29 septembrie 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.179/24.09.2014, fiind prezenţi 10 membrii ai
consiliului local, lipsind dl.Bidi Ioan, sedinta fiind statutara şi putându-se
desfasura. Participa la sedinta dl. primar Palaghie Marian si d-nii Demeter
Gheorghe, Sima Zaharie si Gutiu Aurel-delegati satesti.
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
rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2014;
2. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici si a cofinanțării pentru obiectivul
de investiții “Modernizare străzi și drum de acces în localitățile Giuluș și
Lăscud”;
3. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
aprobarea delegarii gestiunii serviciului de salubrizare al comunei Ogra;
4. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian privind
aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat
privind derularea şi
finanţarea din bugetul local a Programului “Şcoală după Scoală”;
5. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian privind alegerea
presedintelui de sedinta pentru perioada octombrie-decembrie 2014;
6. Discutii, intrebari, interpelari, raspunsuri.
Ordinea de zi prezentată este aprobată cu unanimitate de voturi “pentru” a
membrilor prezenţi (10).In continuarea sedintei se supune aprobarii consiliului
local procesul verbal al sedintei anterioare, acesta fiind aprobat cu 10 voturi
“pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”.
În continuarea sedintei se trece la analizarea primului punct al ordinii 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 d-nii consilieri sunt
invitati la discutii, nefiind înscrieri la cuvânt se supune aprobării consilului local
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proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind aprobat cu 10 voturi “pentru” , 0 voturi
“impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr.46 /2014.
La punctul doi al ordinii de zi-Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian, privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici si a
cofinanțării pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi și drum de acces în
localitățile Giuluș și Lăscud” presedintele de sedinta da cuvantul d-lui cons.
Meghesan I.pentru a prezenta raportul de avizare al comisiei de specialitate
buget-finante,domnia sa aratand ca proiectul este avizat favorabil.In continuarea
sedintei se da cuvantul d-lui primar pentru a prezenta câteva date cu privire la
acest punct al ordinii de zi, dânsul aratand ca studiul de fezabilitate privind
asfaltarea celor doua drumuri comunale a fost elaborat in anul 2013 fiind depus la
ministerul dezvoltarii regionale insa dupa apartitia OG 28/2013 si a Ordinului
1851/9.05.2013 studiul depus trebuia refacut intrucat nu mai corespundea cu
cerintele cuprinse aceste acte normative iar spre deosebite de HG 577/1997 prin
OG 28/2013 trebuie asigurata si o parte de cofinantare locală pentru lucrari care
nu se decontează prin Programul National de Dezvoltare Locala ca: studii de
teren, expertize tehnice, consultant, etc. , termenul de executie fiind de 3 ani,
lungimea totala de drum care se va asfalta fiind de 17,9 km in care se cuprind si
drumurile interioare si podetele din localitatile Giulus si Lascud. D-nii consilieri
sunt invitati la discutii, incriindu-se la cuvant dl.consilier Porumb Vasile, precizand
ca spera ca vom primi sprijin financiar si din partea consiliului judetean pentru
plata cofinantarii, dl. primar precizand ca spera sa primim anul viitor inapoi
valoarea TVA-ului pentru lucrarile de asfaltare a strazilor din Ogra. Nemaifiind
alte inscrieri la cuvant se supune aprobarii consiliului local proiectul de hotarare
analizat acesta fiind aprobat cu 10 voturi „pentru” 0 voturi “pentru” , 0 voturi
“impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr.47 /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 delegarii gestiunii serviciului de salubrizare al comunei Ogra.
Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui cons.Porumb V..pentru a prezenta
raportul de avizare al comisiei de specialitatenr.3,domnia sa aratand ca proiectul
este avizat favorabil, dupa care dl. primar precizeaza ca delegarea gestiunii se
va face prin licitatie. D-nii consiliri sunt invitati la discutii, nefiind inscrieri la cuvant
supune aprobarii
consiliului local proiectul de hotarare analizat acesta fiind
aprobat cu 10 voturi „pentru” 0 voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”,
adoptandu-se Hotararea nr.48 /2014.
La punctul patru al ordinii de zi, Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat privind
derularea şi finanţarea din bugetul local a Programului “Şcoală după Scoală”,
proiect avizat favorabil de catre comisiile de specialitate nr.2 si 3 a consiliului
local, dl primar este invitat de catre presedintele de sedinta sa prezinte proiectul
initiat, domnia sa precizand ca proiectul se deruleaza in parteneriat cu Fundatia
FAER Reghin si Asociatia de parinti din cadrul Scolii Gimnaziale Iernut,
programul urmand a se desfasura pe o durata de 2 ani, consiliul local urmand a
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asigura 25% in primul an scolar si 40% in anul scolar urmator din costul
programului, fiind vorba de o grupa de copii.
D-nii consilieri sunt invitati la discutii de catre presedintele de sedinta, nefiind
inscrieri la cuvant, supune aprobarii consiliului local proiectul de hotarare analizat
acesta fiind aprobat cu 10 voturi „pentru” 0 voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva” si
0 “abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr.49 /2014.
La punctul cinci al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada
octombrie-decembrie 2014- presedintele comisiei de specialitate nr.2, dl. cons.
Mosora Teofil prezinta raportul de avizare al comisiei cu propunerea ca
presedinte de sedinta a d-lui Porumb Vasile, nefiind inscrieri la cuvant, se supune
aprobarii consiliului local proiectul de hotarare analizat acesta fiind aprobat cu 10
voturi „pentru” 0 voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se
Hotararea nr.50 /2014.
La punctul sase al ordinii de zi -Discuţii, întrebări,interpelări, răspunsuri- se
înscrie la cuvânt dl. consilier Porumb Vasile, mentionand ca, consilierii locali
trebuie sa fie prezenti atunci cand sunt invitati sa participe la diverse evenimente,
dl. cons. Neacsa T. fiind de parere ca nu este obligatoriu.Dl. cons. Oltean I. se
inscrie la cuvant precizand ca au fost furate capace de la gurile de vizitare la apa
si se poate cadea in canal.Dl. cons. Mosora T. se inscrie la cuvant intreband cine
are obligatia de a asigura unelte de lucru beneficiarilor de ajutor social, dl. primar
raspunzandu-i ca primaria. O alta problema adusa in discutia consiliului local de
catre dl. cons. Oltean I este aceea a fantanii din curtea gradinitei, precizand ca
este sesizat de catre educatoare si ca ar fi mai bine ca sa se faca un gard care
sa nu mai permita accesul din curtea gradinitei la aceasta fantana si ca dansul va
se va ocupa de acesta problema daca i se dau materiale.In continuarea sedintei
se inscrie la cuvant dl. primar precizand ca trebuie verificati ciobanii cum au
intretinut pajistile o alta problema asupra carora cere parerea d-nilor consilieri
fiind aceea a extinderii retelei de apa in cartierul romilor, d-nii consiliri fiind de
parere ca este un lucru bun, cu conditia ca acestia sa si plateasca apa
consumata.
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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