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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi 24 iunie 2015 cu ocazia  şedintei ordinare 
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.186/19.06.2015, fiind prezenti toti cei 11 membrii ai 
consiliului local, sedinta fiind statutara şi putându-se desfasura. Participa la 
sedinta Crefelean Anicuta-Ramona-secretar si d-nii Sima Zaharie, Demeter 
Gheorghe si Gutiu Aurel, delegati satesti din satele Dileu Vechi, Giulus si Vaideiu, 
dl. primar anuntand ca nu poate sa ajunga din motive personale.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 
rectificarea 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 aprilie   2015; 

3. Proiect de hotarare înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de 
specialiate al primarului comunei Ogra, pentru anul 2015;  

4. Proiect de hotarare înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind alegerea 
presedintelui de sedinta al consiliului local pentru perioada iulie-
septembrie 2015; 

5. Discutii, intrebari, interpelari, 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, a proiectul de 
hotarâre privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2015. 
Presedintele de sedinta da cuvantul presedintelui comisiei de specialitate nr.1 a 
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consiliului local dl. cons. Meghesan Ioan, care precizeaza ca, comisia a avizat 
favorabil proiectul de hotarare, 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  11 voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva”  
si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.27 /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 aprilie 2015, in suma totala de 2.673 lei, 
proiect avizat favorabil de catre comisia de specialitate nr.1 a consiliului local.D-
nii consiliei sunt invitati de catre presedintele de sedinta la discutii, nefiind 
inscrieri la cuvant se supune aprobarii consiliului local proiectul de hotarare 
analizat, acesta fiind aprobat cu  10 voturi “pentru” , 1 vot  “impotriva”(dl. 
cons.Porumb V.)  si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.28 /2015. 

La punctul trei al ordinii de zi – Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din 
aparatul de specialiate al primarului comunei Ogra, pentru anul 2015, 
presedintele comisiei de specilaitate nr.2, dl. cons. Porumb Vasile prezinta 
raportul de avizare al comisiei precizand ca,numarul total de functii publice 
prevazute in plan  este de 10 din care doua functii publice de conducere (secretar 
comuna si sef birou) si opt functii publice de executie. 

 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 11 voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva”  si 0 
“abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.29/2015. 

La punctul patru al ordinii de zi -Proiect de hotarare înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local 
pentru perioada iulie-septembrie 2015, presedintele comisiei de specialitate nr.2 
a consiliului local, dl. cons. Mosora Teofil, este invitat de catre presedintele de 
sedinta sa prezinte raportul de avizare al comisiei, acesta fiind favorabil, cu 
propunerea de desemnare ca presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni 
a d-lui Meghesan Ioan . D-nii consilieri sunt invitati la discutii, nefiind inscrieri la 
cuvant, supune aprobarii consiliului local proiectul de hotarare analizat, acesta 
fiind aprobat cu 11 voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva”  si 0 “abtineri”,  
adoptandu-se Hotararea nr.30 /2015. 

In continuarea sedintei la punctul –Discutii, intrebari, interpelari,raspunsuri- se 
inscrie la cuvant dl.Demeter Gheorghe- delegat satesc din satul Dileu Vechi 
cerand sprijin d-lui viceprimar pentru curatirea drumului care urca spre deal in 
fata Bisericii Reformate din Dileu Vechi, inlocuirea robinetului de apa, remedierea 
defectiunilor la iluminatul public, aducand in atentia consiliului local si faptul ca se 
strang semnaturi pentru inlocuirea dansului din calitatea de delegat satesc al 
satului Dileu Vechi. Dl. consilier Mosora Teofil se inscrie la cuvant ridicand 
urmatoarele probleme:curatirea santului in fata imobilului vis a vis cu postul de 
politie si achitarea taxei de utilizare a domeniului public de catre persoanele care 
vand legume in centrul comunei, dl. consilier exprimandu-si nemultumirea fata de 
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faptul ca nu se iau masuri de verificare a celor care vin sa vanda produse cat si a 
modului de indeplinire a obligatiilor de catre cei care folosesc pasunea comunala 
.Dl. consilier Porumb Vasile se inscrie la cuvant exprimandu-si nemultumirea fata 
de faptul ca consilierii locali nu se implica mai mult in activitatea de analizare a 
proiectelor supuse dezbaterii consiliului local.Dl. cons. Szabo Andrei este de 
parare ca trebuie luate masuri si verificat daca cei care vand produse achita taxe 
catre primarie.Dl. consilier Meghesan Ioan se inscrie la cuvant precizand ca sunt 
si lucruri bune care s-au facut in comuna si ca mai trebuie facute si ca in ceea ce 
priveste activitatea in consiliul local ar fi bine sa se discute problemele in 
concret.Dl. viceprimar se inscrie la cuvant raspunzand la discutiile anterioare si 
precizand ca sunt si scapari si realizari, ca se incearca sa facem ca comuna sa 
arate mai bine,  ca au fost efectuate lucrari de curatenie pe drumul spre Giulus si 
Lascud,calea ferata, gara, spre Dileu Vechi , ca astazi autogrederul  a plecat spre 
Dileu Vechi si Vaideiu, au fost confectionate banci pentru capela mortuara, se 
faianteaza, se pune gresie, chiveta, WC  si ca in continuare sunt si multe lucruri 
care trebuie rezolvate. 

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, 
                   Neacsa Teodor                                 Crefelean Anicuţa -Ramona                                                      
                                                                     

 
 
 
 

  


