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 ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi 20 mai 2015 cu ocazia  şedintei extraordinare 
a consiliului local 

 
 
   

Presedintele de sedinta, dl. consilier Neacsa Teodor  deschide sedinta  
ordinara a consiliului local aratand ca aceasta a fost convocata prin Dispozitia 
primarului comunei Ogra nr.158/18.05.2015, fiind prezenti 9 membrii ai consiliului 
local, sedinta fiind statutara şi putându-se desfasura, lipsind d-nii Demeter Tiberiu 
si Szabo Andrei. Participa la sedinta dl. primar Palaghie Marian, Crefelean 
Anicuta-Ramona-secretar. 

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  
modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Ogra 
nr.16/27.03.2015 ; 

2.  Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind  
modificarea  Hotararii Consiliului local Ogra nr.17/27.03.2015; 

3. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind  
mandatul dat reprezentantului autoritatii de a vota in Adunarea Generala a 
A.D.I “Aqua Invest Mures” ajustarea preturilor si tarifelor aferente serviciului 
de apa si de canalizare; 

4. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian privind 
aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului-teren-situat in 
intravilanul localitatii Ogra, inscris in CF nr.50604/Ogra, nr. cad.50604. 

Ordinea de zi prezentata este aprobata cu unanimitate de voturi “pentru” a 
membrilor prezenti(9). 

In continuarea sedintei secretarul comunei  supune aprobarii consiliului local 
procesul verbal al sedintei anterioare,acesta fiind aprobat cu 9 voturi “pentru” 0 
voturi “impotriva” si 0 “abtineri”. 

Se trece la analizarea  primului punct inscris pe ordinea de zi, a proiectul de 
hotarâre privind modificarea si completarea  Hotararii Consiliului local Ogra 
nr.16/27.03.2015 , proiectul fiind avizat favorabil de catre comisia de specialitate 
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nr.2 a consiliului local, conform raportului de avizare intocmit, dupa care 
presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar. Dl. primar precizeaza ca este 
nevoie de modificarea hotararilor adoptate cu privire la proiectul “ Legalizarea 
terenurilor si sanatate pentru membrii comunitatii de romi din Ogra” a hotararii 
nr.16/2015, in sensul ca denumirea proiectului care se va depune va fi 
“Legalizarea terenurilor si educatie pentru membrii comunitatii de romi din Ogra” 
iar in cadrul parteneriatului cu Fundatia “LOC”,primaria urmeaza a avea calitatea 
de partener iar Fundatia -solicitant, ca va creste numarul de beneficiari la 150 de 
familii. 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 9 voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva”  si 0 
“abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.23 /2015 

La punctul doi al ordinii de zi se trece la anlizarea proiectului de hotarâre 
privind modificarea  Hotararii Consiliului local Ogra nr.17/27.03.2015, proiect 
avizat favorabil de catre comisia de specialitate nr.1 a consiliului local, conform 
raportului de avizare prezentat de catre presedintele comisiei, dl. consilier 
Meghesan Ioan.Dl. primar este invitat de catre presedintele de sedinta sa ia 
cuvantul, dl. primar precizand ca este nevoie de adoptarea hotararii intrucat se 
modifica valoarea proiectului care se depune la Agentia Nationala pentru Romi la 
180.000 lei, implicit crescand si contributia de 20% la cofinantarea proiectului de 
la 24.000 lei la 36.000 lei. D-nii consilieri  sunt invitati la discutii de catre 
presedintele de sedinta, 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.24 /2015. 

La punctul trei al ordinii de zi – Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind madatul dat reprezentantului autoritatii de a vota in 
Adunarea Generala a A.D.I “Aqua Invest Mures” ajustarea preturilor si tarifelor 
aferente serviciului de apa si de canalizare, presedintele  comisiei de specialitate 
nr.3 al consiliului local dl. Porumb Vasile prezinta raportul de avizare al comisiei, 
acesta fiind favorabil, dupa care se da cuvantul d-lui primar care precizeaza ca  
va fi o majorare de pret de la 1 iulie, pentru care exista aviz ANRSC. D-nii 
consilieri  sunt invitati la discutii de catre presedintele de sedinta, 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.25 /2015. 

In continuarea sedintei se trece la analizarea punctului patru al ordinii de zi a 
Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian privind aprobarea 
documentatiei de dezmembrare a imobilului-teren-situat in intravilanul localitatii 
Ogra, inscris in CF nr.50604/Ogra, nr. cad.50604, proiect avizat favorabil de catre 
comisia de specialitate nr.1 a consiliului local. Presedintele de sedinta da 
cuvantul d-lui primar care precizeaza ca este vorba despre curtea scolii unde 
trebuie facuta dezmembrare pentru proiectul “Sala de sport in comuna Ogra, 
judetul Mures”, avand in vedere ca trebuie pus la dispozitia Companiei Nationale 
de Investitii doar suprafata de teren care va fi afectata obiectivului de investitie, 
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adica doar 1519 mp teren. D-nii consilieri  sunt invitati la discutii de catre 
presedintele de sedinta, 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.26 /2015. 

 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, 
                  Neacșa Teodor                                Crefelean Anicuţa -Ramona                                                      
                                                                     

 
 
 
 

  


