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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi 29 iulie 2015 cu ocazia  şedintei ordinare 
a consiliului local 

 
 

Presedintele de sedinta, dl. consilier Meghesan Ioan deschide sedinta  
ordinara a consiliului local aratand ca aceasta a fost convocata prin Dispozitia 
primarului comunei Ogra nr.205/24.07.2015, fiind prezenti 9 membrii ai consiliului 
local,lipsind dl. Mosora Teofil si d-na Rata Bianca, 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 Dileu Vechi, Giulus si Vaideiu. 

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 
aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita 
cheltuieli de deplasare pentru luna MAI  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 IUNIE   2015;   

3. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind stabilirea 
unor masuri de punere in aplicare  a prevederilor Ordonantei de urgenta a 
Guvernului  nr.27/2015, pentru completarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.83/2014;  

4.  Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
modificarea art.1 al Hotararii Consiliului local Ogra nr.10/18.03.2015; 

5.  Proiect de hotarare înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
modificarea si completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu 
apa si de canalizare in aria de operare a SC „Compania Aquaserv” SA;  

6.  Proiect de hotarare înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
aprobarea modelelor contractelor de furnizare/prestare a serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare , in aria de operare a SC „Compania 
Aquaserv” SA. 

7. Discutii, intrebari, interpelari, raspunsuri.. 
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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 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 aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care 
solicita cheltuieli de deplasare pentru luna MAI  2015 in suma de 3.336, proiect 
avizat favorabil de catre comisia de specialitate nr.1 a consiliului local. 
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  9 voturi “pentru”, 1 vot  “impotriva”(dl. cons.Porumb V.)  si 0 “abtineri”,  
adoptandu-se Hotararea nr.31 /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 iunie 2015, in suma totala de 2.272 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.32 /2015. 

La punctul trei al ordinii de zi – Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind stabilirea unor masuri de punere in aplicare  a 
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului  nr.27/2015, pentru completarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.83/2014, proiect avizat favorabil de catre 
comisia de specialitate nr.1 a consiliului local,presedintele de sedinta da 
cuavnatul d-lui primar, care precizeaza ca procentul de majorare este de pana la 
12 % si ca se va pune in aplicare aceasta crestere salariala. D-nii consilieri sunt 
invitati la discutii,  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.33/2015. 

La punctul patru al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind modificarea art.1 al Hotararii Consiliului local Ogra 
nr.10/18.03.2015,proiect avizat favorabil de catre comisia de specialitate nr.2 a 
consiliului local, presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar, care precizeaza 
ca este vorba despre modificarea hotararii adoptate pentru proiectul  “Sala de 
sport”, intrucat initial a fost pusa la dispozitia C.N.I intreaga suprafata de teren ce 
constituie curte  a scolii, in urma dezemembrarii care s-a facut delimitandu-se 
exact suprafata de teren care va fi pusa la dispozitia CNI si anume 1519 mp. 

D-nii consilieri sunt invitati la discutii,  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.34/2015. 
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La punctul cinci al ordinii de zi - Proiect de hotarare înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind modificarea si completarea Regulamentului serviciului 
de alimentare cu apa si de canalizare in aria de operare a SC „Compania 
Aquaserv” SA;, proiect avizat favorabil de catre comisia de specialitate nr.3 a 
consilului local, presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar, care precizeaza 
ca este vorba de adoptarea unor modificari care au intervenit la Regulamentul 
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si care ne-au fost comunicate de 
Aquainvest; d-nii consilieri sunt invitati la discutii,  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.35/2015. 

La punctul sase al ordinii de zi - Proiect de hotarare înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind aprobarea modelelor contractelor de furnizare/prestare a 
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare , in aria de operare a SC 
„Compania Aquaserv” SA, proiect avizat favorabil de catre comisia de specialitate 
nr.3 a consilului local, d-nii consilieri sunt invitati la discutii,  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.36/2015. 

La punctul sapte-Dispcutii, intrebari, interpelari, raspunsuri-dl. primar se 
inscrie la cuvant aducand la cunostinta d-nilor consilieri ca urmeaza sa inceapa 
lucrarile de asfaltare in centrul comunei incepand de saptamana viitoare si ca ni 
s-a aprobat proiectul pentru asfaltarea drumului Giulus-Lascud. In ceea ce 
priveste asfaltarea DC Giulus-Lascud, lucrarea se va desfasura pe o durata de 3 
ani iar dupa semnarea contractului de finantare se vor putea organiza licitatiile.Dl. 
Gutiu Aurel-delegat satesc din satul Vaideiu se inscrie la cuvant cerand sprijin 
pentru construirea unei latrine  la Caminul Cultural Vaideiu cat si luarea unor 
masuri pentru a nu se mai consuma apa de la “ șâp“, dl. primar precizand ca 
trebuie pusă o tăbliță cum că nu e potabilă, fiind bună doar pentru animale.Dl. 
Demeter Gheorghe-delegat satesac din satul Dileu Vechi se inscrie la cuvant 
aducand la cunostinta d-lui primar si a d-nilor consilieri ca sunt probleme  cu apa 
pentru animalele ciobanilor, ca unii nu pot ajunge cu animalele la apa intrucat 
zona este ocupata de turma d-lui Dalalau, dl. primar precizand ca atunci cand s-a 
organizat licitatia pasunii I s-a adus la cunostinta d-lui Dalalau ca trebuie sa lase 
si celelalte turme sa ajunga la apa. O alta problema ridicata de dl. consilier este 
aceea a imprejmuirii de la monumentul eroilor din Dileu Vechi, care nu 
corespunde cu importanta asezamantului ridicat in cinstea eroilor. Dl. consilier 
Porumb Vasile se inscrie la cuvant radicand problema beneficiarilor de ajutor 
social, precizand ca se reclama ca sunt persoane plecate la munca in strainatate 
chiar si cu contract de munca si primesc acesti bani, dl. primar aratand ca exista 
cazuri cand ni se solicita viza pe unele formulare insa nu avem de unde sa stim 
daca pleaca sau nu. 

Dl. consilier Bidi Ioan se inscrie la cuvant exprimandu-si nemultumirea fata de 
comerciantii ambulanti care nu taie chitante sau bonuri, dl. primar precizand ca 
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noi nu avem competenta de a verifica daca emit sau nu bonuri si ca la noi se 
achita taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice, dl. consilier fiind de 
parere ca politia nu isi face datoria.Dl. consilier Neacsa T. propune sa fie retrasa 
cota de carburant alocata lunar postului de politie. Dl. consiler Szabo Andrei se 
inscrie la cuvant, fiind de parare ca politia trebuie sa participe la fiecare sedinta 
de consiliu. 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, 
                   Meghesan Ioan                                 Crefelean Anicuţa -Ramona                                                      
                                                                     

 
 
 
 

  


