ROMANIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 4 martie 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.38/28.02.2014, fiind prezenţi toţi cei 11 membrii ai consiliului
local, sedinta fiind statutara şi putându-se desfasura. Participa la sedinta dl.
primar Palaghie Marian si d-nii Demeter Gheorghe, Sima Zaharie si Guţiu Aureldelegaţi 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
rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2014;
2. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicita
cheltuieli de deplasare pentru luna ianuarie 2014;
3. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, pentru
aprobarea Raportului privind execuţia bugetului comunei Ogra pe
trimestrul IV al anului 2013;
4. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
preluarea în bugetul local a sumei de 9.981,58 lei reprezentând excedent
bugetar al contului 50.04;
5. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
exploatarea pajistilor şi organizarea păşunatului;
6. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
stabilirea unei taxe pentru utilizarea drumurilor de inters local, domeniu
public al comunei Ogra.
7. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru comuna
Ogra
8. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitara „AQUA INVEST MUREŞ” .
Preşedintele de şedinţă arată faptul că ordinea de zi prezentată se
suplimentează cu încâ două proiecte de hotărâre şi anume:
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-Proiect de hotărâre înaintat de dl primar Palaghie Marian privind
aprobarea acordării unui ajutor financiar de urgenţă; şi
- Proiect de hotărâre înaintat de dl primar Palaghie Marian privind
aprobarea înaintării spre finanţare către Programul RO10 ,,Copii si tinerii aflati in
situatii de risc şi Initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor
nationale si promovarea incluziunii sociale”, apelul SINERGII PENTRU VIITORLOCAL, a proiectului ” Educaţie pentru toți copiii din Ogra = Viitor!”
Ordinea de zi prezentată este aprobată cu unanimitate de voturi “pentru” (11)
a membrilor prezenţi.
În continuarea şedinţei se supune aprobării consiliului local procesul verbal
al sedintei anterioare, acesta fiind aprobat cu 11 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 rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul
2014, 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 11 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se
Hotararea nr.7/2014.
În continuarea sedintei se trece la analizarea punctului doi al ordinii de zi, a
proiectului de hotarâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului
didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna ianuarie 2014, suma
totală fiind de 2.766 lei.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, nefiind înscrieri la
cuvânt se supune aprobării consilului local proiectul de hotărâre analizat, acesta
fiind aprobat cu 10 voturi “pentru”, 1 vot “impotriva” ( dl. cons. Porumb V) si 0
“abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr.8 /2014.
La punctul trei al ordinii de zi-Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian privind pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului
comunei Ogra pe trimestrul IV al anului 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, nefiind 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”, adoptanduse Hotararea nr.9/2014.
La punctul patru al ordinii de zi - Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian, privind preluarea în bugetul local a sumei de 9.981,58 lei
reprezentând excedent bugetar al contului 50.04, dl. primar precizează că este
vorba de venituri de la păşune şi care trebuie cuprinse în bugetul local.
Presedintele comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local, dl. cons. Meghesan I.
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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 fiind aprobat cu 11 voturi
“pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr.10/2014.
În continuarea sedintei se trece la analizarea punctului cinci al ordinii de zi, a
proiectului de hotărâre privind exploatarea pajistilor şi organizarea păşunatului,
preşedintele comisiei de specialiate, dl.Megheşan I. prezentând raportul de
avizare favorabila al comisiei, cu propunerea de desemnare în comisia de licitaţie
a d-lui consilier Bidi Ioan iar in comisia de sotuţionare a contestaţiilor pe d-nii
Mosora Teofil şi Demeter Iosif.Dl. primar precizează faptul că închirierea se face
pentru anul 2014, cuantumul chiriei fiind de 40 euro/ha. D-nii consilieri sunt
invitaţi la discuţii, dl. Mosora T. înterbând daca sumele rezultate din închiriere
sunt folosite doar pentru investiţii în păşune sau pot fi utilizaţi şi pentru alte lucrări
de investiţii, dl. primar răspunzându-i că banii intră în bugetul local şi că pot fi
utilizaţi şi pentru alte categorii de lucrări .
Nefiind inscrieri la cuvânt pe marginea acestui punct, preşedintele de şedinţă
supune aprobării consiliului local proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind
aprobat cu 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva” şi 0 „abţineri”, adoptându-se
Hotărârea nr.11/2014.
La punctul şase al ordinii de zi - Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian, privind privind stabilirea unei taxe pentru utilizarea drumurilor de
inters local, domeniu public al comunei Ogra,presedintele de şedinţă al comisiei
de specialitate nr.1 a consiliului local prezinta raportul de avizare dat de către
comisie , precizând că, comisia a avizat ca, consiliul local să hotărască în privinţa
instituirii acestei taxe, dl. primar aratand ca această taxă pentru utilizarea
drumurilor comunale o vor plati doar cei care nu au sediul/domiciliul în comuna
Ogra şi că urmază a fi plătită în funcţie de suprafaţa de teren utilizată şi anume
10 lei/ha, din aceste venituri urmând a fi întreţinute drumurile comunale . Cu
privire la acest punct al ordinii de zi secretarul comunei arata faptul că nu se pot
stabili taxe discriminatoriu, doar pentru anumite categorii de persoane,pentru
aceleaşi servicii. Nemaifiind alte 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. NeacşaT.) si 1 “abtinere”( dl.
cons.Mosora T.) , adoptandu-se Hotararea nr.12 /2014.
La punctul şapte al ordinii de zi - Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian, privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
pentru comuna Ogra-, proiect avizat favorabil de către comisia de specialitate
nr.2 a consiliului local, conform raportului de avizare prezentat de dl.
cons.Mosora T., dl. viceprimar precizează că este vorba despre un plan pe linia
situaţiilor de urgenţă care a fost actualizat din punct de vedere al riscurilor care
exista la nivel local.Preşedintele de şedinţă invită la discuţii,nefiind inscrieri la
cuvânt spune aprobării consiliului local proiectul de hotărâre analizat acesta fiind
aprobat cu 11 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri” , adoptandu-se
Hotararea nr.13 /2014.
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La punctul opt al ordinii de zi-Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian, privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA INVEST MUREŞ”, presedintele
comisiei de specialitate nr.3 a consiliului local , dl. cons. Porumb V. 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 fiind aprobat cu 11 voturi “pentru”, 0
voturi “impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr.14 /2014.
In cotinuarea şedintei se trece la analizarea Proiectului de hotărâre înaintat
de dl primar Palaghie Marian privind aprobarea acordării unui ajutor financiar de
urgenţă in cuantum de 500 lei d-lui Demeter Gheorghe, în vederea suportării
cheltuielilor de inmormântare pentru numita Balazs Estira.Preşedintele comisiei
de specialitate nr.1, dl. cons. Megheşan I. precizează că proiectul este avizat
favorabil de către comisie după care, nefiind alte inscrieri la cuvânt preşedintele
de şedinţă spune aprobării consiliului local proiectul de hotărâre analizat acesta
fiind aprobat cu 11 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri” , adoptanduse Hotararea nr.15 /2014.
In cotinuarea şedintei se trece la analizarea Proiectului de hotărâre înaintat
de dl primar Palaghie Marian privind aprobarea înaintării spre finanţare către
Programul RO10 ,,Copii si tinerii aflati in situatii de risc şi Initiative locale si
regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii
sociale”, apelul SINERGII PENTRU VIITOR-LOCAL, a proiectului ” Educaţie
pentru toți copiii din Ogra = Viitor!”. Proiectul de hotărâre este avizat favorabil de
către comisiile de specilaitalite nr.2 şi 3 din cadrul consiliului local, preşedintele
de şedinţă dând cuvântul d-lui primar pentru a face o scurtă prezentare a
proiectului.Dl primar precizează că este vorba despre un program pentru copii de
etnie rroma si care are ca si obiectiv îmbuntăţirea accesului la educaţie al
acestora.
Nemaifiind alte inscrieri la cuvânt,preşedintele de şedinţă spune aprobării
consiliului local proiectul de hotărâre analizat acesta fiind aprobat cu 11 voturi
“pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri” , adoptandu-se Hotararea nr.16
/2014.
La punctul-Discuţii, intrebări, interpelări, răspunsuri- dl. primar se înscrie la
cuvânt prezentând nota de fundamentare privind delegarea serviciului de pază a
comunei către un operator calificat, cerând parerea d-nilor consilieri în această
problemă, exprimându-se “pentru” un numar de nouăconsilieri locali şi două
“abţineri”, d-nii consilieri Neacşa T. şi Porumb V.O altă problemă în care dl.
primar cere părerea d-nilor consilieri este aceea a prestării serviciului de
salubritate pe sate unde taxa nu se încasează şi sunt reclamaţii legate de faptul
că maşina Salubriserv nu poate intra pe unele străzi. Dl. Demeter Gheorghe,
delegat satesc precizează că si la Dileu Vechi sunt aceste probleme, dl. Sima
Zaharie precizând că la Giuluş părerile sunt împărţite, maşina nu poate intra sau
uneori nu vine. Dl cons. Demeter T. este de parere ca varianta amplasării unor
containere în anumite locaţii ar fi mai eficientă.Dl. cons. Bidi I. reclamă faptul că şi
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in cartierul rromilor sunt probelme cu colectarea gunoiului menjer, familiile fiind
sarace si nevând cum să platească taxa.Dl. Guţiu A., delegat satesc din Vaideiu
este de părere ca dacă colectarea s-ar face cu un tractor, ar fi o varianta mai
bună. Dl. cons. Porumb V. este de părere că oamenii sunt săraci, navând bani să
mai plătească şi acestă taxă, solicitând ca pentru următoarea şedinţă să se
prezinte situaţia nominal a restanţelor la apă şi impozit. Dl Demeter Gheorghe se
inscrie al cuvânt cerând sprijinul d-lui primar pentru repararea trecerii peste valea
din Dileu Vechi, dl. primar răspunzând că este nevoie şi de o mai mare implicare
locală, aşa cum s-a intâmplat când au fost confecţionate băncile din cămin. Dl.
primar precizează că trebuie să ne gândim bine în legătură cu prestarea
serviciului de salubriatate pe sate, altfel vom ajunge în situaţia de a se arunca
gunoi pe drum, cerând d-nilor consilieri părerea cu privire la incetarea prestării
serviciului de salubritate pe sate, exprimându-se de acord cu aceasta propunere
d-nii consilieri Neacşa T, Szabo A., Porumb V, Meghesan I. şi Lanţoş I.
Dl. cons. Szabo A. se înscrie la cuvânt întrebând care este situaţia cu
transportul de piatră din deal, în ce bază se efectuează, dl. primar răspunzându-I
că, cu condiţia de a se reapara drumurile comunale.
Nemaifiind alte inscrieri la cuvant, sedinta consiliului local se incheie,drept
pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta,
Szabo Andrei

Secretar,
Crefelean Anicuţa -Ramona

5

