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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 
 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi 27 octombrie 2015 cu ocazia  şedintei ordinare 

a consiliului local 
 
 

Presedintele de sedinta, dl. consilier Mosora Teofil deschide sedinta  
ordinara a consiliului local aratand ca aceasta a fost convocata prin 
Dispozitia primarului comunei Ogra nr.280/22.10.2015, fiind prezenti 8 
membrii ai consiliului local,lipsind dl. Neacsa Teodor si d-na Rata Bianca, 
sedinta fiind statutara şi putându-se desfasura. 

 Participa la sedinta dl.primar Palaghie Marian, Crefelean Anicuta-
Ramona-secretar si dl. Sima Zaharie-delegat satesc din satul Dileu Vechi. 

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 
constatarea incetarii de drept, ca urmare a decesului, a mandatului de  
consilier local al d-lui Szabo Andrei ; 

2. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
implementarea proiectului „Retea de canalizare menajera,statie de 
epurare si extindere retea de apa-localitatea Ogra, judetul Mures”; 

3. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
revocarea Hotărârii Consiliului local nr.40/7.09.2015, referitoare la 
aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 481.000 
lei în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.2/2015 pentru modificarea 
si completarea unor acte normative, precum și alte măsuri; 

4. Discutii,intrebari,interpelari, raspunsuri 
Ordinea de zi prezentata este aprobata cu unanimitate de voturi 

“pentru” a membrilor prezenti(8). 
In continuarea sedintei secretarul comunei  supune aprobarii consiliului 

local procesul verbal al sedintei anterioare,acesta fiind aprobat cu 8 voturi 
“pentru” 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”.  
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Se trece la analizarea  primului punct inscris pe ordinea de zi, a 
proiectul de hotarâre privind constatarea incetarii de drept, ca urmare a 
decesului, a mandatului de  consilier local al d-lui Szabo Andrei, proiect 
avizat favorabil de catre comisiile de specialitate ale consiliului local. Se da 
cuvantul subsemnatei care am precizat ca exista un referat constatator si 
un raport de specialitate si ca avand in vedere decesul d-lui consilier Szabo 
Andrei si tinand cont de prevederile legale se impune sa se constate de 
catre consiliul local incetarea de drept, prin deces, a mandatului de consilier 
local al d-lui Szabo Andrei, urmand a fi validat mandatul urmatorului 
supleant dupa ca avem confirmarea formatiunii politice pe a carui lista a 
fost ales dl. Szabo Andrei si anume Partidul Popular Maghiar din 
Transilvania. 

Presedintele de sedinta invita d-nii consilieri la discutii, nefiind  inscrieri 
la cuvant supune aprobarii consiliului local proiectul de hotarare analizat 
acesta fiind aprobat cu  8 voturi “pentru”, 0 voturi  “impotriva” si 0 “abtineri”,  
adoptandu-se Hotararea nr.48 /2015. 

  La punctul doi al ordinii de zi- Proiect de hotarare inaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind implementarea proiectului „Retea de canalizare 
menajera,statie de epurare si extindere retea de apa-localitatea Ogra, 
judetul Mures”, presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar care 
precizeaza ca este vorba de aprobarea implementarii acestui proiect, 
cuprinderea cheltuielilor in bugetul local pentru perioada de realizare a 
investitiei in cazul in care vom obtine finantare  prin Programul National de 
Dezvoltare Rurala , aprobarea asigurarii de catre consiliul local a veniturilor 
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investitiei pentru o 
perioada de minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei plati in cadrul 
Proiectului, desemnarea reprezentantului legal in relatia cu Agentia pentru 
Finantarea Investitiilor Rurale, etc. 

Presedintele de sedinta invita d-nii consilieri la discutii, nefiind  inscrieri 
la cuvant supune aprobarii consiliului local proiectul de hotarare analizat 
acesta fiind aprobat cu  8 voturi “pentru”, 0 voturi  “impotriva” si 0 “abtineri”,  
adoptandu-se Hotararea nr.49 /2015. 

La punctul trei al ordinii de zi- Proiect de hotarare inaintat de dl. primar 
Palaghie Marian,privind revocarea Hotărârii Consiliului local 
nr.40/7.09.2015, referitoare la aprobarea contractării unui împrumut în 
valoare de maximum 481.000 lei în conformitate cu prevederile O.U.G. 
nr.2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum și 
alte măsuri, se da cuvantul d-lui primar care precizeaza ca proiectul de 
hotarare a fost initiat avand in vedere faptul ca am obtinut imprumutul cu 
caracter temporar  de la Consiliul Judetean, fiind incheiata o conventie, 
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situatie in care nu mai este nevoie sa ne imprumutam prin Ministerul 
Finantelor Publice. 

D-nii consilieri sunt invitati la discutii de catre presedintele de sedinta, 
nefiind inscrieri la cuvant presedintele de sedinta supune aprobarii 
consiliului local proiectul de hotarare analizat acesta fiind aprobat cu  8 
voturi “pentru”, 0 voturi  “impotriva” si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea 
nr.50 /2015. 

La punctul patru – Discutii, intrebari, interpelari, raspunsuri- se inscrie la 
cuvant dl. primar aducand la cunostinta d-nilor consilieri ca au inceput 
lucrarile de pietruire a drumurilor. Dl. Sima Zaharie-delegat satesc din satul 
Giulus mentioneaza  ca in legatura cu transportul elevilor a fost sesizat ca 
ajung copiii acasa plini de praf, ca se umple masina de praf din cauza 
problemelor cu masina si a vitezei, dl. consilier Oltean Ioan precizand ca si 
dansul a fost cu masina dar nu s-a umplut de praf. Dl. primar precizeaza ca 
se vor lua masuri pentru remedierea celor sesizate.  

Dl. consilier Mosora Teofil se inscrie la cuvant precizand ca, referitor la 
transportul de persoane cu masina scolii- a fost sesizat ca pe ruta Dileu, 
Vaideiu persoanele nu sunt tratate in mod egal si ca soferul ia “pe cine 
vrea”, fiind de parere ca ori se transporta toate persoanele ori niciuna. 

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi a sedintei, presedintele de 
sedinta multumeste celor prezenti, declarând şedinţa închisă, drept pentru 
care s-a intocmit prezentul proces verbal. 

 
 
          Presedinte de sedinta,                                        Secretar, 
               Mosora Teofil                              Crefelean Anicuţa -Ramona                                                      
                                                                     

 
 
 
 

  


