ROMANIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 29 aprilie 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.66/24.04.2014, fiind prezenţi 8 membrii ai consiliului local,
lipsind din sala de sedinţă d-nii Lanţoş I., Neacşa T si Raţă N. Bianca, sedinta
fiind statutara şi putându-se desfasura. Participa la sedinta dl. primar Palaghie
Marian si d-nii Demeter Gheorghe, Sima Zaharie si Guţiu Aurel- delegaţi săteşti.
In continuarea sedintei dl.cons. Szabo Andrei prezintă ordinea de zi care
cuprinde următoarele puncte:
1. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian,privind alegerea
preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru perioada aprilie-iunie
2014;
2. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian,privind validarea
Dispoziţiei nr.47/26.03.2014 referitoare la rectificarea bugetului local al
comunei Ogra pe anul 2014;
3. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian,privind
rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2014;
4. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicita
cheltuieli de deplasare pentru lunile februarie şi martie 2014;
5. Proiect de hotarâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Primarului comunei Ogra;
6. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
aprobarea punerii la dspoziţia proiectului „ Autostrada Tg. Mureş-Ogra şi
drum de legatură, inclusiv reţele de utilităţi din culoarul infrastructurii cu
amplasamentul în judeţul Mureş, a imobilelor din domeniul public şi privat
al comunei Ogra pe care urmează să se realizeze lucrarea;
7. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
aprobarea punerii la dspoziţia proiectului „ Autostrada Braşov-Tg. MureşCluj-Borş-Secţiunea 2A-Ogra-Câmpia Turzii” a imobilelor din domeniul
public şi privat al comunei Ogra pe care urmează să se realizeze lucrarea;
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8. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
instrumentarea proiectului „ Modernizare stradală in comuna Ogra”
precum si a altor măsuri necesare implementării acestuia;
9. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
modificarea cotizaţiei anuale a UAT- comuna Ogra, în calitate de membru
asociat al GAL Podişul Târnavelor;
10.
Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
aprobarea aderării comunei Răstoliţa la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.
11.
Discuţii,întrebări, interpelări, răspunsuri.
Ordinea de zi prezentată se suplimentează cu încă un punct şi anume
Proiectul de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în
Adunarea Generală a ADI “Aqua Invest Mureş” ajustarea preţurilor şi tarifelor
aferente Serviciului de apă şi de canalizare.
Ordinea de zi prezentată este aprobată cu unanimitate de voturi “pentru”
(8) a membrilor prezenţi.
În continuarea şedinţei se supune aprobării consiliului local procesul verbal
al sedintei anterioare, acesta fiind aprobat cu 8 voturi “pentru”,0 voturi “împotriva”
şi 0 “abţineri”.
In vederea desfasurării sedintei, la primul punct al ordinii de zi se propune
alegerea unui preşedinte de sedintă,dl.cons. Mosora T. propunand ca preşedinte
de sedinta pentru perioada aprilie –iunie pe dl.Oltean Ioan, popunerea fiind
avizată favorabil de către comisia de specialitate nr.2 a consiliului local şi
aprobată cu unanimitate de voturi “pentru”(8) a membrilor prezenţi ai consiliului
local, adoptându-se Hotărârea nr.17/2014.
În continuarea sedintei se trece la analizarea punctului doi al ordinii de zi,
a proiectului de hotarâre privind validarea Dispoziţiei nr.47/26.03.2014 referitoare
la rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2014, preşedintele de
şedinţă nou ales, dl. cons. Oltean Ioan dând cuvântul d-lui Meghesan Ioan,
presedintele comisiei de specialitate nr.1 a consilului local, domnia sa precizând
ca, comisia analizând proiectul de hotarare si a consultării compartimentului
financiar contabil, a avizat favorabil acest punct al ordinii de zi, conform
proiectului de hotărâre înaintat.D-nii consilieri sunt invitaţi de catre preşedintele
de şedinţă la discuţii pe marginea acestui punct, nefiind inscrieri la cuvânt, se
supune aprobării consiliului local proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind
aprobat cu 8 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” şi 0 “abţineri”, adoptându-se
Hotărârea nr.18/2014.
La punctul trei al ordinii de zi-Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian,privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul
2014, preşedintele comisiei de specilaitate nr.1 a consiliului local, dl. cons.
Megheşan Ioan prezintă raportul de avizare favorabilă dat de către comisie după
care d-nii consilieri sunt invitaţi la discuţii, nefiind înscrieri la cuvânt se supune
aprobării consiliului local proiectul de hotărâre analizat acesta fiind aprobat cu 8
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voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” şi 0 “abţineri”, adoptându-se Hotărârea
nr.19/2014.
În continuarea sedinţei se trece la analiza punctului patru al ordinii de zi si
anume- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli
de deplasare pentru lunile februarie în sumă de 2.771 lei şi martie în sumă de
2.729. 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 8
voturi “pentru” ( fiind prezent in sala si dl. cons.Lanţoş I.), 1 vot “impotriva” ( dl.
cons. Porumb V) si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr.20 /2014.
La punctul cinci al ordinii de zi- Proiect de hotarâre privind modificarea
Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ogra,
comisia de specialitate nr.1 a consiliului local, după consultarea compartimentului
de specialitate, a avizat favorabil proiectul de hotărâre, preşedintele acesteia
prezentând raportul de avizare favorabilă dat de către comisie, precizând ca este
vorba de modificări care intervin in urma unor promovări şi transformări de
posturi.D-nii consilieri sunt invitaţi de către preşedintele de şedinţă la discuţii,
nefiind inscrieri la cuvânt pe marginea acestui punct se supune aprobării
consilului local proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind aprobat cu 9 voturi
„pentru”,0 voturi „împotriva” şi 0 ”abţineri”, adoptându-se Hotărârea nr.21/2014.
La punctul saşe al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian, privind aprobarea punerii la dispoziţia proiectului „ Autostrada
Tg. Mureş-Ogra şi drum de legatură, inclusiv reţele de utilităţi din culoarul
infrastructurii cu amplasamentul în judeţul Mureş, a imobilelor din domeniul public
şi privat al comunei Ogra pe care urmează să se realizeze lucrarea, 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. Dl. cons. Szabo Andrei intreabă când vor începe lucrările
la autostrada, dl. primar precizând că incepând cu anul viitor.Nemaifiind alte
înscrieri la cuvânt presedintele de şedinţă supune aprobării consiliului local
proiectul de hotărâre analizat exprimându-se 9 voturi „pentru”,0 voturi „împotriva”
şi 0 ”abţineri”, adoptându-se Hotărârea nr.22/2014.
La punctul sapte al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian, privind aprobarea punerii la dispoziţia proiectului „ Autostrada
Braşov-Tg. Mureş-Cluj-Borş-Secţiunea 2A-Ogra-Câmpia Turzii” a imobilelor din
domeniul public şi privat al comunei Ogra pe care urmează să se realizeze
lucrarea, 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 intrebari pe marginea acestui
punct al ordinii de zi presedintele de şedinţă supune aprobării consiliului local
proiectul de hotărâre analizat exprimându-se 9 voturi „pentru”,0 voturi „împotriva”
şi 0 ”abţineri”, adoptându-se Hotărârea nr.23/2014.
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În continuarea şedinţei se trece la analizarea punctului opt al ordinii de zi, a
proiectului de hotărâre privind instrumentarea proiectului „ Modernizare stradală
in comuna Ogra” precum si a altor măsuri necesare implementării acestuia, dl.
primar fiind invitat sa ia cuvântul pe marginea acestui punct, domnia sa aratand
ca proiectul care se depune spre finantare vizează fonduri europene prin
asociaţia GAL Podisul Târnavelor fiind vorba de asfaltarea pe strada
Românească . Dl. cons. Demeter T. se inscrie la cuvânt întrebând când vor
incepe lucrările, dl. primar precizând ca pe strada spre castel in aproximativ 2 -3
luni, in funcţie de cat de repede ni se va aproba accesarea creditului iar pe strada
Românească în toamna-primavara. Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt
presedintele de şedinţă supune aprobării consiliului local proiectul de hotărâre
analizat exprimându-se 9 voturi „pentru”,0 voturi „împotriva” şi 0 ”abţineri”,
adoptându-se Hotărârea nr.24/2014.
La punctul nouă al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian, privind modificarea cotizaţiei anuale a UAT- comuna Ogra, în
calitate de membru asociat al GAL Podişul Târnavelor, preşedintele de şedinţă
dă cuvântul d-lui primar care precizează că cunatumul cotizaţiei va creşte de la
0,5 lei la 1 leu/cap de locuitor/an. Preşedintele comisiei de specialitate nr.1,dl.
cons. Meghesan I. prezintă raportul de avizare al comisiei după care d-nii
consilieri sunt invitaţi la discuţii, nefiind inscrieri la cuvânt se supune aprobării
consiliului local proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind aprobat cu 9 voturi
„pentru”,0 voturi „împotriva” şi 0 ”abţineri”, adoptându-se Hotărârea nr.25/2014.
La punctul zece al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian, privind aprobarea aderării comunei Răstoliţa la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, preşedintele comisiei de
specialitate nr.3 a consiliului local dl. Porumb V. este invitat să prezinte raportul
comisiei, acesta fiind favorabil,propunând mandatarea d-lui primar ca
reprezentant al comunei in AGA ADI Aqua Invest Mureş,după care d-nii consilieri
sunt invitaţi la discuţii. Nefiind inscrieri la cuvânt ,presedintele de sedinţă supune
aprobării consiliului local proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind aprobat cu 9
voturi „pentru”,0 voturi „împotriva” şi 0 ”abţineri”, adoptându-se Hotărârea
nr.26/2014.
In continuarea sedintei se trece la anlizarea Proiectului de hotărâre privind
mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a ADI
“Aqua Invest Mureş” ajustarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi
de canalizare, proiectul fiind avizat favorabil de către comisia de specialitate nr.3
a consiliului local. D-nii consilieri sunt invitaţi de către presedintele de şedinţă la
discuţii, nefiind înscrieri la cuvânt se supune aprobării consilului local proiectul de
hotărâre analizat, acesta fiind aprobat cu 9 voturi „pentru”,0 voturi „împotriva” şi 0
”abţineri”, adoptându-se Hotărârea nr.27/2014.
La punctul-Discuţii, intrebări, interpelări, răspunsuri- dl. primar se înscrie la
cuvânt dl. primar prezentand d-nilor consilieri adresa emisa de SC Salubriserv SA
prin care se comunica intenţia de modificare a valorii contractului pentru
prestarea serviciului de colectare si transport a deşeurilor menajere, fiind vorba
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de o dublare a valorii care se achita in prezent, ridicandu-se la suma de 9.312 lei
fara TVA crestere motivată de faptul ca s-a inchis depozitul de la Cristeşti. Dl.
primar precizează ca a comunicat intentia de reziliere si ca vom căuta un alt
operator care sa efectueze acest serviciu la costurile pe care le avem in prezent.
In continuarea sedintei dl. primar aduce la cunostinţa d-nilor consilieri faptul
că am trecut de prima etapă in ceea ce priveşte proiectul depus pentru finalizarea
construcţiei de extinere Şcolii Generale Ogra. O altă problemă adusă in atenţia
consiliului local de catre dl. primar este aceea a problemelor care exista pe sate a
lipsei sprijinului consilierilor locali şi a delegaţilor sateşti solicitand o implicare mai
mare a acestora in rezolvarea problemelor comunitatii locale.
Nemaifiind alte inscrieri la cuvant, presedintele de sedinta multumeste celor
prezenti declarând şedinţa închisă, drept pentru care s-a intocmit prezentul
proces verbal.

Presedinte de sedinta,
Oltean Ioan

Secretar,
Crefelean Anicuţa -Ramona
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