ROMANIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 31 octombrie 2014 cu ocazia şedintei ordinare
a consiliului local

Presedintele de sedinta dl. cons. Porumb Vasile deschide sedinta ordinara
a consiliului local aratand ca aceasta a fost convocata prin Dispoziţia primarului
comunei Ogra nr.227/24.10.2014, fiind prezenţi 9 membrii consiliului local,
lipsind d-na Rata N Bianca si dl. Oltean Ioan, sedinta fiind statutara şi putându-se
desfasura. Participa la sedinta dl. primar Palaghie Marian si d-nii Sima Zaharie,
Demeter Gheorghe si Gutiu Aurel, delegati satesti din Giulus, Dileu Vechi si
Vaideiu
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
aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita
cheltuieli de deplasare pentru luna septembrie 2014;
2. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
aprobarea „Strategiei de dezvoltare locala a comunei Ogra pentru
perioada 2014-2020”;
3. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, pentru
modificarea si completarea Hotararii Consiliului local nr.18/26.05.2009,
privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului local nr.14 din
10.07.2001 cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei;
Ordinea de zi prezentata este suplimentata cu inca un punct si anume
proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantilor consiliului local al
comunei Ogra in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Ogra, urmand ca
ultimul punct al ordinii de zi sa fie - Discutii, intrebari, interpalari, raspunsuri.
Ordinea de zi prezentată este aprobată cu unanimitate de voturi “pentru” a
membrilor prezenţi (9).In continuarea sedintei se supune aprobarii consiliului local
procesul verbal al sedintei anterioare, acesta fiind aprobat cu 9 voturi “pentru”, 0
voturi “impotriva” si 0 “abtineri”.
În continuarea sedintei se trece la analizarea punctului 1 inscris pe ordinea
de zi , a proiectului de hotarâre privind aprobarea drepturilor banesti aferente
personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna septembrie
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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 inscrieri la cuvant se supune aprobarii consiliului local
proiectul de hotarare analizat acesta fiind aprobat cu 8 voturi “pentru” , 1 vot
“impotriva” (dl. Porumb V.) si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr.52 /2014.
La punctul doi al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian, privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare locala a comunei
Ogra pentru perioada 2014-2020”, presedintele de sedinta da cuvantul d-lui
primar pentru a face cateva precizari cu privire la acest punct al ordinii de zi,
proiectul fiind avizat favorabil de catre comisiile de specialitate nr.1 si 3, conform
raportului de avizare prezentat de dl. cons. Meghesan I., presedintele comisiei.Dl.
primar precizeaza ca, cu privire la acest punct, strategia de dezvoltare locala
include pentru perioada 2014-2020 modernizarea DC 126 Vaideiu-Ogra, DC 77 si
78 Ogra Giulus si Ogra –Lascud, modernizarea retelei de drumuri de exploatare,
modernizare marcaje si semnalizare rutiera in comuna Ogra, amenajarea de alei
pietonale si podete de legatura pe intreg teritoriul comunei, reabilitarea si
modernizarea de rigole de scurgere a apei pluviale , infiintarea de trasee,
amenajarea de statii de autobuz, modernizarea statiei CFR, extinderea retelei de
alimentare cu apa in satele apartinatoare, introducerea sistemului de canalizare,
actualizarea Planului Urbanistic General al comunei, realizarea unui depozit
ecologic in colaborare cu consiliul judetean a unei statii de epurare-ecologizare ,
finalizarea constructiei la Scoala Gimnaziala Ogra si dotarea cu mobilier,
amenajarea unor locuri de joaca, a unui parc,a unui centru de zi pentru copii
defavorizati si a unei cantine sociale, cat si crearea agendei culturale a
comunei.D-nii consilier sunt invitati la discutii, inscriindu-se la cuvant dl.
cons.Meghesan I. intreband daca sunt cuprinse pentru modernizare si statiile de
maxi taxi care exista, dl. primar raspunzandu-i ca sunt cuprinse. D-nii consilieri
sunt invitati la discutii, nefiind inscrieri la cuvant se supune aprobarii consiliului
local proiectul de hotarare analizat, acesta 5fiind aprobat cu 9 voturi “pentru” , 0
voturi “impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr.53 /2014.
La punctul trei al odinii- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie
Marian, pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului local
nr.18/26.05.2009, privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului local nr.14
din 10.07.2001 cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei, comisia de specialiate nr.1 a consiliului local a avizat
favorabil proiectul aflat pe ordinea de zi, dl. primar precizand ca este vorba
despre includerea in inventarul domeniului public a unor drumuri locale si care au
fost omise la data actualizarii inventarului in 2009, drumuri care sunt cuprinse in
proiectele depuse pentru asfaltare.D-nii consilieri sunt invitati la discutii, nefiind
inscrieri la cuvant, se supune aprobarii consiliului local proiectul de hotarare
analizat acesta fiind aprobat cu
9 voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva” si 0
“abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr.54 /2014.
In continuarea sedintei se trece la analizarea punctului cu care a fost
suplimentata ordinea de zi - proiectul de hotarare privind desemnarea
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reprezentantilor consiliului local al comunei Ogra in Consiliul de administratie al
Scolii Gimnaziale Ogra,proiectul de hotarare fiind avizat favorabil de catre
comisia de specilaitate nr.2 a consiliului local, cu propunerea de desemnare in
consiliul de administratie a d-lui consilier Demeter Iosif, conform raportului de
avizare prezentat de dl. cons. Mosora T.D-nii consiliei sunt invitati la discutii,
presedintele de sedinta intreband daca mai sunt si alte propuneri, nefiiind alte
propuneri se supune aprobarii consiliului local proiectul de hotarare analizat,
acesta fiind aprobat cu cu 9 voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”,
adoptandu-se Hotararea nr.55 /2014.
La punctul cinci - Discutii, intrebari, interpalari, raspunsuri.- se inscrie la
cuvant dl. primar precizand ca incepand de luni vor incepe lucrarile pentru
asfaltarea celor doua strazi – spre castel si strada Romaneasca,pana la calea
ferata si la dispensarul medicului veterinar, pentru zona centrala si portiune din
strada Mureseului si Romaneasca fiind depus proiect prin GAL Podisul
Tarnavelor si care se va finanta in primavara anului viitor.Dl. primar mai
precizeaza ca in ceea ce priveste celelalte strazi, se vor cere oferte pentru
pietruire incepand de saptamana viitoare. Dl. cons. Porumb V. se inscrie la
cuvant ridicand problema santurilor care sunt arate pana in drum, dl. primar
aratand ca vor trebui amenajate si santurile avand in vedere ca se vor asfalta si
drumuri comunale inspre Giulus si Lascud. Dl. Demeter Gheorghe, delegat
satesc din satul Dileu Vechi se inscrie la cuvant aducand in discutie problema
beneficiarilor de ajutor social care refuza sa lucreze , dl. primar precizand ca
daca nu vor sa lucreze sa se faca propunere si va inceta plata, intreband totodata
daca nu pot fi iluminate si bisericile din Dileu Vechi, dl. primar raspunzandu-i ca
se va nota acest aspect.Dl. cons. Porumb V se inscrie la cuvant precizand ca
sunt persoane neindreptatite care primesc ajutor social, dl. primar raspunzandu-i
ca acestia nu detin bunurile pe numele lor.In continuarea sedintei dl. primar invita
consilierii locali ca maine la ora 11 sa participe la sfintirea crucii din Cimitirul
eroilor de la Dileu Vechi.
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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