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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi 9 februarie 2015 cu ocazia  şedintei ordinare 
a consiliului local 

 
 
 Presedintele de sedinta dl. consilier Lantos Ioan  deschide sedinta  
ordinara a consiliului local aratand ca aceasta a fost convocata prin Dispozitia 
primarului comunei Ogra nr.37/5.02.2015, fiind prezenti toti cei 11 membrii ai 
consiliului local, sedinta fiind statutara şi putându-se desfasura. Participa la 
sedinta dl. primar Palaghie Marian, Crefelean Anicuta-Ramona-secretar si d-nii 
Sima Zaharie, Demeter Gheorghe si Gutiu Aurel, delegati satesti din satele 
Giulus, Dileu Vechi si Vaideiu. 

In continuarea sedintei preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi care 
cuprinde următoarele puncte: 

1. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian privind 
aprobarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2015;  

2.  Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita 
cheltuieli de deplasare pentru luna decembrie 2014; 

3.  Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, pentru  
aprobarea Raportului privind executia bugetului comunei Ogra  pe 
trimestrul IV al anului 2014; 

4. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian,privind 
aprobarea incheierii acordului de cooperare cu Inspectoratul de Politie 
Judetean Mures in vederea implementarii programului “ POLITIE-
AUTORITATI LOCALE, SERVICII PUBLICE IN PARTENERIAT”; 

5. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
desemnarea reprezentantului comunei Ogra in Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ Ecolect Mures”; 

6. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian,privind 
mandatarea reprezentantului comunei Ogra pentru a vota in Adunarea 
Generala a ADI “ Aqua Inves Mures” aprobarea modelelor Contractelor de 
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 
pentru persoanele fizice si juridice, inclusiv anexele acestora, in aria de 
operare a SC Compania Aquaserv SA, anexa la Contractul de Delegare 
nr.22/202.662/2010; 
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7.  Discutii, intrebari, interpalari, raspunsuri. 
Ordinea de zi prezentata este aprobata cu unanimitate de voturi “pentru” a 

membrilor prezenti(11). 
In continuarea sedintei secretarul comunei  supune aprobarii consiliului local 

procesul verbal al sedintei anterioare,acesta fiind aprobat cu 11 voturi “pentru” 0 
voturi “impotriva” si 0 “abtineri”. 

Se trece la analizarea  primului punct inscris pe ordinea de zi , proiectul de 
hotarâre privind aprobarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2015- 
presedintele de sedinta arata faptul ca proiectul este avizat favorabil de catre 
comisiile de specialitate ale consilului local, dand cuvantul d-lui primar pentru a 
prezenta acest punct al ordinii de zi. 

Dl. primar  precizeaza ca, bugetul local al comunei pentru anul 2015 se ridica 
la suma de aproximativ 27 mld. lei fiind mai mic cu 2 mld.770 mil. lei fata de 
bugetul din anul precedent, urmand a se prezenta consiliului local si valorile 
restante. In continuarea sedintei dl. primar face o prezentare succinta a repartitiei 
cheltuielilor bugetului  local, astfel precizand ca la capitolul 51 administratie- 
pentru cheltuieli de personal se aloca suma de cca 4 mld.940 mil lei  din care 4 
mld. lei pentru cheltuieli de personal(salarii administratie, consilieri, sporuri si 
viramente la bugetul de stat)  si 94.000 lei pentru bunuri si servicii ( apa, gaz, 
lumina,telefon, timbre, plicuri, contract audit, contracte de prestari servicii, 
papetarie, copiatoare, delegatii, asigurari auto, ITP, etc) la capitolul 54 aparare 
civila , PSI, Politie- se aloca suma de 20.000 lei( pt. cheltuieli cu contractul pe 
linie PSI cu SVSU Iernut, benzina alocata lunar pentru Postul de Politie Ogra si 
reparatia masinii cat si achitarea unei restante  la contractul de colaborare cu 
SVSU Iernut) la capitolul 55 –tranzactii privind datoria publica – a fost alocata 
suma de 35.000 lei pentru imprumutul contractat pentru asfaltarea strazilor, dupa 
care platim deocamdata doar dobanda pentru suma  utilizata, urmand ca 
incepand cu luna octombrie sa platim o rata fixa, pentru acoperirea acestei 
cheltuieli urmand a mai avea nevoie de inca 45.000 lei  care vor fi incasati pe 
parcursul anului; la capitolul 65 invatamant  banii vin de la bugetul de stat,a fost 
alocata suma de 1.331 mii lei din care cheltuieli de personal 1025 mii lei, pentru 
bunuri si servicii urmand a fi alocata suma de 154.000 lei (pentru programul “ 
Scoala dupa Scoala” cat si alte chetuieli cu bunuri si servicii) iar 152.000 lei 
pentru investitii ( plata unei restante la terenul de sport, refacerea proiectului la 
scoala noua, bancile pentru parcul de joaca de la gradinita); la capitolul 66 
sanatate- chetuielile sunt pentru plata mediatorului sanitar si pentru conventia de 
colaborare pentru sustinerea SMURD Iernut; la capitolul 67 cultura si sport  s-a 
alocat suma de 42.000 lei din care 10.000 lei pentru echipa de fotbal Ogra(pt. 
viza carnete, arbitrii, etc) 4.000 lei pentru amenajare spatii cu flori si serbari locale 
(1 iunie, brad de craciun), 6.000 lei o restanta pentru plata editarii cartii –Fiii 
satului Giulus, iar 22.000 lei pentru intocmirea unui proiect vizand reabilitarea 
caminului cultural si scolii generale Lascud; la capitolul 68 asistenta sociala 
sunt alocate aproximativ 2 mld. lei pentru plata asistentilor personali ai 
persoanelor cu handicap cat si pentru indemnizatii, la acest capitol fiind cuprinsa 
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si plata contractului de prestari servicii de asistenta sociala, din totalul alocat cca 
132.000 lei o reprezinta plata asistentilor personali iar 75.000 lei indemnizatiile 
persoanelor cu handicap; la capitolul 70 gospodarire comunala- s-a alocat 
suma de 217.000 lei  din care 82.000 lei reprezinta cheltuieli pentru plata 
paznicilor si a muncitorului angajat in baza Legii 116/2002, 80.000 lei- cheltuielile 
pentru iluminatul stradal, cheltuieli pentru diferenta de la consumul de apa - care 
sunt insa insuficienti, avand nevoie de inca 56.000 lei pentru acoperirea in 
totalitate a acestei cheltuieli,  pentru investitii fiind alocata  suma de 55.000 lei 
pentru urmatoarele cheltuieli: 25.000 lei pentru plata unor restante la: intocmirea 
Strategiei de dezvoltare locala, 10.000 lei- pentru camerele de supraveghere 
,20.000 lei- pentru releveul care trebuie intocmit pentru predarea retelei de apa 
pentru care trebuie intocmita o revizie completa a proiectului; la  capitolul 74 
salubritate- s-a alocat suma de 90.000 lei din care pentru noul contract de 
prestari servicii suma de 50.000 lei care sunt insa insuficienti, fiind nevoie de inca 
10.000 lei, iar pentru refacerea studiului de fezabilitate pentru canalizare fiind 
alocata suma de 40.000 lei; la capitolul 84 drumuri si transport s-a alocat 
suma de 258.000 lei  din care 68.000 lei pt. salarii soferi, pise, intretinere, 
motorina iar pentru investitii:  restante pentru Legea nr.165/2013-suma de 55.000 
lei, suma care speram sa o primim din fonduri guvernamentale iar pentru 
proiectul de asfaltare a strazilor suma de 60.000 lei, pt. intretinerea drumurilor 
65.000 lei, restanta iar pentru dirigientele de santier 10.000 lei -restanta; la 
capitolul 83 pasuni si agricultura s-a alocat suma de 2.000 lei; la capitolul 87 
alte actiuni s-a alocat  suma de 40.000 lei  din care 20.000 pentru planurile 
parcelare  iar 20.000 lei pentru plata lucrarii de intabulare a pasunilor 
comunale.In ceea ce priveste investitiile noi in comuna , acestea vor fi in functie 
de incasarile restante, conform Listei de ramasita intocmita de Biroul Financiar 
contabil-impozite si taxe la 31.12.2014,  care se ridica la  suma de aproximativ  
10 mld.333 mil. lei si care provin in cea mai mare parte din amenzi ~aproximativ 5 
mld.794 mil. lei, impozit teren extravilan ~1 mld. 956 mil. lei, impozit 
cladiri~46.000 lei,impozit teren intravilan~38.000 lei, venituri din inchirieri~11.000 
lei iar diferente din alte impozite si taxe de la populatie, taxa judiciara de timbru, 
taxa auto si venituri din prestari servicii/apa. Dl. primar precizeaza ca s-au primit 
bani mai putini datorita faptului ca sunt restante mari neincasate si ca in 
primavara va fi problema cu intretinerea drumurilor comunale pentru care nu au 
fost alocate sume; in ceea ce priveste situatia beneficiarilor de ajutor social se va 
verifica daca acestia au achitate impozitele fata de bugetul local, in caz contrar 
urmad a se lua masurile legale si anume incetarea platii ajutorului social. Dl. 
cons. Szabo Andrei intreaba cam ce sume au de plata? dl. cons. Bidi Ioan 
raspunzand ca un sunt sume foarte mari.Referitor la impozitele restante dl. 
primar precizeaza ca trebuie gasita o solutie pentru a constrange contribuabilii 
sa-si achite aceste datorii, propunerea d-lui primar fiind aceea de a un le mai 
elibera adeverinte cu exceptia celor pentru acte de identitate; dl. consilier Neacsa 
T. este de aceeasi parere si anume sa se conditioneze eliberarea adeverintelor 
de achitarea impozitelor si taxelor locale. In legatura cu aceasta problema 
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subsemnata am adus la cunostinta d-nilor consilieri ca o astfel de masura este 
nelegala, ca exista ordonante care reglementeaza procedura eliberarii 
certificatelor si adeverintelor   cat si pentru reglementarea activitatii de solutionare 
a petitiilor si ca pentru incasarea sumelor restante se aplica masurile de 
executare silita prevazute de Codul de procedura fiscala.  

Nemaifiind alte inscrieri la cuvant se supune aprobarii consiliului local 
proiectul de hotarare analizat acesta fiind aprobat cu  10 voturi “pentru”(lipseste 
din sala d-na Rata Bianca) , 0 voturi “impotriva”  si 0 “abtineri”,  adoptandu-se 
Hotararea nr.1 /2015. 

La punctul doi al ordinii de zi se trece la anlizarea proiectului de hotarâre 
privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita 
cheltuieli de deplasare pentru luna decembrie 2014, in suma totala de 2.348 lei, 
proiect avizat favorabil de catre comisiile de specialitate ale consiliului local.D-nii 
consiliei sunt invitati de catre presedintele de sedinta la discutii, nefiind inscrieri la 
cuvant, supune aprobarii consiliului local proiectul de hotarare analizat, acesta 
fiind aprobat cu  10 voturi “pentru” , 1 vot voturi “impotriva”(dl. cons.Porumb V.)  si 
0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.2 /2015. 

La punctul trei al ordinii de zi - Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, pentru  aprobarea Raportului privind executia bugetului 
comunei Ogra  pe trimestrul IV al anului 2014-presedintele de sedinta da cuvantul 
d-lui primar,care precizeaza ca este vorba despre aprobarea raportului privind 
executia bugetului pe trimestrul IV al anului 2014, urmare rectificarilor bugetare 
aprobate de catre consiliul local.Presedintele de sedinta invita la discutii, nefiind 
inscrieri la cuvant, supune aprobarii consiliului local proiectul de hotarare analizat, 
acesta fiind aprobat cu  11 voturi “pentru” , 0 vot voturi “impotriva”  si 0 “abtineri”,  
adoptandu-se Hotararea nr.3 /2015. 

In continuarea sedintei se trece la analizarea punctului patru al ordinii de zi a 
Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian,privind aprobarea 
incheierii acordului de cooperare cu Inspectoratul de Politie Judetean Mures in 
vederea implementarii programului “ POLITIE-AUTORITATI LOCALE, SERVICII 
PUBLICE IN PARTENERIAT”, proiect avizat favorabil de catre comisiile de 
specialitate ale consiliului local. Acordul de cooperare prevede alocarea unei 
cantitati de 65 l combustibil/luna si 1.500 lei /an pentru reparatii la autoturismul 
din dotarea Postului de politie Ogra.D-nii consillieri sunt invitati la discutii pe 
marginea acestui punct de catre presedintele de sedinta, nefiind inscrieri la 
cuvant, supune aprobarii consiliului local proiectul de hotarare analizat, acesta 
fiind aprobat cu 10 voturi “pentru” , 1 vot voturi “impotriva”(dl. cons.Bidi I.)  si 0 
“abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.4 /2015. 

La punctul cinci al ordinii de zi - Proiect de hotarare inaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind desemnarea reprezentantului comunei Ogra in 
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ Ecolect Mures”- 
proiect avizat favorabil de catre comisiile de specialitate al consiliului local- se 
precizeaza de catre subsemnata ca este vorba despre imputernicirea d-lui primar 
de a reprezenta comuna in ADI “Ecolect “ Mures, avand in vedere  rezultatul 
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alegerilor locale din luna iunie 2012, respectiv validarea d-lui Palaghie Marian in 
functia de primar al comunei. Presedintele de sedinta invita la discutii, nefiind 
inscrieri la cuvant supune aprobarii consiliului local proiectul de hotarare analizat, 
acesta fiind aprobat cu 11 voturi “pentru” , 0 voturi voturi “impotriva”  si 0 
“abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.5 /2015. 

La punctul sase al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian,privind mandatarea reprezentantului comunei Ogra pentru a 
vota in Adunarea Generala a ADI “ Aqua Inves Mures” aprobarea modelelor 
Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare pentru persoanele fizice si juridice, inclusiv anexele acestora, in aria 
de operare a SC Compania Aquaserv SA, anexa la Contractul de Delegare 
nr.22/202.662/2010- presedintele de sedinta invita la discutii, nefiind inscrieri la 
cuvant, supune aprobarii consiliului local proiectul de hotarare analizat, acesta 
fiind adoptat cu 11 voturi “pentru” , 0 voturi voturi “impotriva”  si 0 “abtineri”,  
adoptandu-se Hotararea nr.6 /2015. 

La punctul- Discutii, intrebari, interpelari, raspunsuri-se da  cuvantul d-lui 
primar pentru a prezenta consiliului local Raportul privind starea economica, 
sociala si de mediu pe anul 2014, raport inregistrat la comuna Ogra sub nr. 
nr.808/27.01.2015. Dupa prezentarea raportului de catre dl. primar, se aduce la 
cunostinta d-nilor consilieri de catre subsemnata ca, in exercitarea mandatului, 
fiecare consilier local are obligatia de a  depune un raport de activitate individual, 
pentru anul precedent, aceasta obligatie revenind si comisiilor de specialitate.Dl. 
consilier Neacsa T. se inscrie la cuvant solicitand montarea de becuri pe reteaua 
electrica inspre curtea fostului CAP Ogra si totodata luarea de masuri pentru a nu 
se mai depozita gunoi pe terenul proprietatea dansului din aceeasi zona, dl. 
primar raspunzandu-I ca in ceea ce priveste montarea corpurilor de iluminat 
avem in desfasurare un proiect pentru modernizarea iluminatului public, proiect 
care prevede inlocuirea treptata, intr-o perioada de 2 ani a acestor corpuri, astfel 
ca nu ar fi bine sa mai facem cheltuieli din bugetul local in acest scop, corpurile 
de iluminat urmand a fi montate pe stalpii din afara proprietatii CAP, nu pe cei din 
reteaua interioara. In ceea ce priveste depozitarea gunoiului dl. viceprimar 
mentioneaza ca se vor lua masuri pentru curatirea terenului iar pe viitor sa se 
urmareasca, sa se puna panouri cu interzicerea depozitarii.Referitor la colectarea 
resturilor menajere dl. cons. Neacsa T. precizeaza ca de la dansul nu au fost 
ridicate, dl. viceprimar rapunzandu-I ca masina merge in acea zona, pana la 
doctorul veterinar,deci se colecteaza si in acea zona.Dl. cons. Meghesan Ioan se 
inscrie la cuvant, intreband   referitor la planurile parcelare, daca nu trebuie si 
proprietarii sa contribuie cu ceva, avand in vedere ca sunt cheltuieli foarte mari, 
dl. primar raspunzandu-I ca ar fi foarte bine daca ar contribui si proprietarii. Dl. 
cons. Szabo A. se inscrie la cuvant aducand in discutie o problema personala a 
dansului, referitoare la o suprafata de teren mostenita si care nu se regaseste in 
titlul de proprietate pe care il detine; dl. primar precizeaza ca, daca pentru 
suprafata validata exista titlu de proprietate inseamna ca cel care a primit titlul de 
proprietate a acceptat acea suprafata.In continuarea sedintei se inscrie la cuvant 
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dl. Demeter Gheorghe-delegat satesc din satul Dileu Vechi aducand in atentia 
consiliului local urmatoarele probleme: curatirea zapezii si pe strazile adiacente 
nu doar pe cele principale,curatirea santurilor, problema cainilor lasati liberi si 
care pun in pericol viata persoanelor varstnice,vanzarea curtii CAP-ului din Dileu 
Vechi, daca se intentioneaza sa se amenajeze o ferma de capre sa se ia in calcul 
ca e foarte aproape de case si de monumentul eroilor, dl. primar raspunzandu-i 
ca se va organiza licitatie publica si ca in acea zona au fost grajduri candva. Dl. 
viceprimar Lantos Ioan se inscrie la cuvant cerand sprijinul consilierior locali in 
activitatea medicului veterinar de montare de cip-uri la caini; dl. cons. Mosora T 
precizeaza ca in alte localitati taxa e  mai mica de 20 lei/caine spre deosebire de 
taxa de la noi de 40 lei; dl. cons. Szabo A. este de parare si dansul ca e o taxa 
prea mare.Dl. Sima Zaharie –delegat satesc din satul Giulus ridica urmatoarele 
probleme:aceea a cainilor care circula liberi ai ciobanului Nistor,problema cu dl. 
Suciu din Giulus cu parcarea utilajelor pe strada si deplasarea caprelor prin sat, 
necolaborarea paznicului de sat . Dl. primar mentioneaza ca in cazul domnului 
Suciu,au fost luate masuri, acesta a fost sanctionat pentru parcarea utilajelor in 
strada,in prezent fiind un proces pe rolul instantei si ca exista persoane care au 
depus marturie in favoarea d-lui Suciu. Dl. cons. Porumb V. se inscrie la cuvant 
fiind de parerea ca trebuie gasita o solutie care sa-I determine pe proprietari sa-si 
achite impozitele. Dl. primar aduce la cunostinta consiliului local ca au fost 
efectuate demersuri pentru inscrierea in cartea funciara a capelei mortuare care 
va fi inscrisa in proprietatea celor trei culte si a consiliului local, cu stabilirea unei 
taxe de inchiriere care ar urma sa fie de 100 lei si care sa fie platita de toate 
cultele iar pentru dreptul de servitute asupra terenului 600 lei/an.  

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,                                     Secretar, 
                     Lantos Ioan                                 Crefelean Anicuţa -Ramona                                                      
                                                                     

 
 
 
 

  


