ROMANIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 25 noiembrie 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.314/20.11.2015, fiind prezenti 8
membrii ai consiliului local,lipsind d-nii Meghesan Ioan si dl.Lantos Ioan,
sedinta fiind statutara şi putându-se desfasura, avand in vedere ca un
mandat de consilier local este vacant urmand a se valida mandatul d-lui
Demeter Gyula-Jozsef, supleant pe listela Partidului Popular Maghiar din
Transilvania (P.P.M.T), acesta neputand fi insa prezent din cauza unor
probleme de sanatate, fiind internat in spital.
Participa la sedinta dl.primar Palaghie Marian, Crefelean AnicutaRamona-secretar si dl. Demeter Gheorghe-delegat satesc din satul Dileu
Vechi si dl.Sima Zaharie-delegat satesc din satul Giulus.
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
validarea mandarului de consilier local al d-lui Demeter Gyula-Jozsef;
2. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2015;
3. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care
solicita cheltuieli de deplasare pentru luna septembrie 2015;
4. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
aprobarea drepturilor banesti aferente personaului didactic care
solicita cheltuieli de deplasare pentru luna octombrie 2015;
5. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, pentru
aprobarea Raportului privind executia bugetului comunei Ogra pe
trimestrul III al anului 2015;
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6. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, pentru
aprobarea aderarii unor unitati administrativ teritoriale la Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara “Aqua Invest Mures”;
7. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
aprobarea acordarii unui ajutor financiar de urgenta;
8. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
actualizarea si modificarea
inventarului bunurilor care apartin
domeniului public al comunei Ogra, judetul Mures;
9. 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”.
Se trece la analizarea primului punct inscris pe ordinea de zi, a
proiectului de hotarâre privind validarea mandarului de consilier local al dlui Demeter Gyula-Jozsef. Dl. consilier Mosora Teofil prezinta procesul
verbal al comisiei de validare , aratand ca in urma examinarii dosarului
inregistrat la Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 70 Ogra si a listei de
supleanti a P.P.M.T comisia a constatat legalitatea alegerii d-lui Demeter
Gyula-Jozsef si propune validarea mandatului acestuia. 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.51 /2015.
La punctul doi al ordinii de zi - Proiect de hotarare inaintat de dl. primar
Palaghie Marian, privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe
anul 2015,proiect avizat favorabil de catre comisiile de specialitate ale
consiliului local, presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar, care
precizeaza ca bugetul se rectifica cu sume defalcate din TVA pentru
cheltuieli descentralizate , pentru drumuri si pentru echilibrare, venituri din
taxa hoteliere, subventii pentru acordarea ajutorului de incalzire cu lemne,
amenzi si alte venituri, acestea fiind cuprinse in buget si repartizate conform
proiectului de hotarara intocmit si avizat de catre Biroul Financiar Contabil,
precizand ca súmele se vor aloca si pentru plata restantelor la apa, iar la
partea de drumuri súmele fiind alocate strict pentru drumurile comunale
urmand a se executa santurile si pietruiri, acolo unde este nevoie.Dl.
consilier Mosora Teofil intreaba cine sunt beneficiarii de ajutor pentru
incalzire cu lemne, dl. primar raspunzandu-i ca sunt cei care nu au gaz si
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se incadreaza din punct de vedere al veniturilor pana la plafonul prevazut
de lege.
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.52 /2015.
La punctul trei al ordinii de zi- Proiect de hotarare inaintat de dl. primar
Palaghie Marian, privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului
didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna septembrie 2015 in
suma de 3.304 lei,proiectul fiind avizat favorabil de catre comisiile de
specialitate, 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 7 voturi “pentru”, 1 vot “impotriva” ( dl.
consilier Porumb Vasile) si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr.53
/2015.
La punctul patru al ordinii de zi - Proiect de hotarare inaintat de dl.
primar Palaghie Marian, privind aprobarea drepturilor banesti aferente
personaului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna
octombrie 2015 in cunatum de 3.738 lei, presedintele de sedinta invita d-nii
consilieri la discutii, comisiile consiliului local avizand favorabil acest
proiect, nefiind inscrieri la cuvant, supune aprobarii consiliului local
proiectul de hotarare analizat acesta fiind aprobat cu 7 voturi “pentru”, 1 vot
“impotriva” ( dl. consilier Porumb Vasile) si 0 “abtineri”, adoptandu-se
Hotararea nr.54 /2015.
Referitor la decontarea cheltuielilor de deplasare se precizeaza de catre
secretarul comunei ca in luna iulie 2015 a fost publicata HG nr.569/2015
pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor
pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a
personalului didactic auxiliar astfel ca, potrivit noilor prevederi consiliul de
administratie al scolii analizeaza si verifica legalitatea solicitarilor,aproba
lunar cererile solicitantilor si fundamenteaza necesarul de finantare care se
transmite primarului in vederea deschiderii de credite pentru efectuarea
platilor, totodata unitatea de invatamant avand obligatia ca pana la data de
1 noiembrie a fiecarui an sa transmita o solicitare fundamentata a sumelor
necesare pentru anul bugetar urmator.
La punctul cinci al ordinii de zi- Proiect de hotarare inaintat de dl. primar
Palaghie Marian, pentru aprobarea Raportului privind executia bugetului
comunei Ogra pe trimestrul III al anului 2015, presedintele de sedinta da
cuvantul d-lui primar care precizeaza ca cheltuielile au fost efectuate
conform aprobarilor date prin rectificarile de buget, astfel ca este vorba

3

despre aprobarea executiei bugetului la data de 30 spetembrie 2015 –trim.
III al anului 2015, proiectul fiind avizat favorabil de catre Biroul Financiar
Contabil prin Raportul de specialitate intocmit in acest sens. 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.55 /2015.
La punctul sase al ordinii de zi- Proiect de hotarare inaintat de dl. primar
Palaghie Marian, pentru aprobarea aderarii unor unitati administrativ
teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Aqua Invest Mures”,
proiectul avand aviz favorabil al comisiilor consilului local, presedintele de
sedinta da cuvantul d-lui primar, care precizeaza ca este vorba de 14 UATuri care doresc sa adere la asociatie, cuprinse in proiectul de hotarare si ca
noi in calitate de membrii trebuie sa aprobam includerea acestora in
Asociatie . 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.56 /2015.
La punctul sapte al ordinii de zi- al ordinii de zi- Proiect de hotarare
inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind aprobarea acordarii unui
ajutor financiar de urgenta, proiect avizat favorabil de catre comisiile de
specialitate ale consiliului local, insotit de referatul de specialitate al
persoanei cu atributii in domeniul asistentei sociale si ancheta sociala
efectuata la domicilul solicitantului, presedintele de sedinta da cuvantul d-lui
primar care precizeaza ca este o situatie de necesitate fiind vorba despre o
familia numitului Feri Sandor, cu venituri reduse, care un beneficiaza nici de
ajutor social, ajutorul propus sa se acorde, in valoare de 500 lei
reprezentand contravaloarea sicriului. 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.57 /2015.
In continuarea sedintei se trece la analiza punctului opt al ordinii de zi, a
proiectului de hotarare privind actualizarea si modificarea inventarului
bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ogra, judetul Mures ,
proiect avizat favorabil de catre comisiile de specialitate ale consilului
local,presedintele de sedinta invitand pe dl. primar sa prezinte cateva date
referitoare la acest punct al ordinii de zi. Dl. primar precizeaza ca este
vorba despre intentia de a depune un proiect care vizeaza reabilitarea
caminelor culturale Ogra, Dileu Vechi si Vaideiu, sens in care trebuie
actualizat inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei,
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pentru inscrierea suprafetelor construite exacte cat si a terenurilor
aferente.D-nii consilieri 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 8
voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotararea
nr.58 /2015.
La punctul noua-Discutii, intrebari,interpelari, raspunsuri- d-nii consilieri
sunt invitati sa se inscrie la cuvant. Dl. consilier Bidi Ioan se inscrie la
cuvant intreband daca barul din Ogra din cartierul romilor are aviz de
functionare si este achitata taxa de salubritate, solicitatand pentru
urmatoarea sedinta a se comunica daca toti agentii economici au platit
taxa de salubritate. Dl primar, in urma informarii la Biroul Financiar Contabil,
mentioneaza ca exista aviz si ca au fost depuse acte in vederea obtinerii
avizului ca si in cazul celorlalte societati repectiv formularea unei cereri, a
unei copii a certificatului de inregistratrare la Oficiul Registrului Comertului
si achitarea taxei.Dl. Demeter Gheorghe-delegat satesc din satul Dileu
Vechi aduce in atentia consilului local si a d-lui primar mai multe
probleme:efectuarea pazei de noapte pentru ca se sparge scoala si
paznicul nu stie; o alta problema prezentata de catre dl. delegat se refera la
probleme cu care a fost sesizat si anume ca dl. Bosa Vasile a taiat un
salcam mare langa biserica ortodoxa si a lasat resturile in drum, a demolat
o casa a numitului “Tet” si a lasat langa pod materiale rezultate in urma
demolarii; o alta problema asupra careia atrage atentia dl. Demeter
Gheorghe este aceea ca pe drumul din Dileu inspre Oarba, la curba, sunt
depozitate din nou resturi menajere iar numitul Bosa Vasile are in locuinta
baie, apa folosita ajungand in sant; dl. delegat mai intreaba daca nu ar
putea fi ajutate si bisericile pentru verificarea stingatoarelor , dl. primar
precizand ca exista firme autorizate care sa efectueze verificari si ca putem
pune la dispozitie adresa firmei cu care primaria are incheiat contract de
prestari servicii. Dl. consilier Neacsa Teodor se inscrie la cuvant precizand
ca trebuie luate masuri in legatura cu hidrantul de la reteaua de alimentare
cu apa si transformatorul care se afla in curtea fostului CAP pe proprietatea
d-lui Lantos Ioan si la care nu se poate intra in caz de necesitate(defectiuni
electrice, incendii etc) intrucat exista imprejmuire;dl.primar mentioneaza ca
in ceea ce priveste iuminatul acesta trebuie extins de catre cei de la
Electrica iar in ceea ce priveste hidrantul, la momentul extinderii retelei de
alimentare cu apa terenul era al comunei, singura posibilitate fiind aceea de
a aduce hidrantul pana la marginea gardului, extinderea retelei de apa in
acea zona fiind facuta ulterior proiectului si suportata din bugetul local.Dl.
consilier Necsa Teodor mai precizeaza ca s-a ingradit o suprafata mai mare

5

decat cea cumparata si ca primaria ar trebui sa se verifice aceste lucruri,
dansul avand o suprafata mai mica cu cca 0,03 ha decat cea cumparata, dl.
consilier Demeter Tiberiu fiind de parare ca ar fi bine sa fie verificati toti. Dl.
consilier Porumb Vasile se inscrie la cuvant mentionand ca in jurul
caminului din satul Lascud s-a turnat un trotuar iar satenii se plang ca
animalele pasc si murdaresc in incinta caminului “in special vacile lui
Flavius” iar o alta problema cu care a fost sesizat este aceea ca in zona
locuintei lui Gugu se arunca apa de la spalatul hainelor direct pe drum si ca
ar trebui sa se ia masuri. Dl. Sima Zaharie-delegat satesc din satul Giulus
se inscrie la cuvant intreband de ce nu a mai venit reprezentantul postului
de politie la sedintele de consiliu, intrucat era vorba ca o sa vina lunar. Dl.
consilier Neacsa Teodor se inscrie la cuvant precizand ca drumurile
comunale sunt foarte bune, spre deosebire de alte localitati si ca cele de
camp ar trebui nivelate. Dl. primar se inscrie la cuvant intreband in principiu
pe d-nii consilieri daca sunt de acord cu vanzarea unei suprafete de 686 mp
teren in fata locuintei d-lui Sima din satul Giulus si aducand la cunostinta dnilor consilieri si invitandu-i ca in data de 4 decembrie sa participe la
aprinderea bradului care va fi montat in fata primariei.
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,
Mosora Teofil

Secretar,
Crefelean Anicuţa -Ramona
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