ROMANIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 26 august 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.236/21.08.2015, fiind prezenti 9 membrii ai consiliului
local,lipsind dl.Demeter Tiberiu 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 si d-nii Muresan
Marius-Sef Sectia de Politie nr.4 Rurala Ungheni si dl.agent Suciu Valentin .
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, pentru
aprobarea Raportului privind executia bugetului comunei Ogra pe
trimestrul I al anului 2015;
3. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, pentru
aprobarea Raportului privind executia bugetului comunei Ogra pe
trimestrul II al anului 2015;
4. Discutii, intrebari, interpelari, raspunsuri.
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 rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2015,
proiectul fiind avizat favorabil de catre cele trei comisii de specialitate ale
consiliului local,avand in vedere Raportul de specialitate al Biroului Financiar
Contabil-Resurse Umane nr.4944/21.08.2015.Se dă cuvâtul d-lui primar în
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calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, care precizează că au fost primite
sume din cotele defalcate din impozitul pe venit si sume defalcate din TVA,
acestea fiind repartizate conform proiectului de hotărâre inaintat. 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”, 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr.37
/2015.
La punctul doi al ordinii de zi se trece la anlizarea proiectului de hotarâre
pentru aprobarea Raportului privind executia bugetului comunei Ogra pe
trimestrul I al anului 2015, proiectul fiind avizat favorabil de catre cele trei comisii
de specialitate ale consiliului local si de catre Biroul Financiar Contabil-Resurse
Umane, conform Raportului de specialitate nr.5028/21.08.2015 anexat proiectului
de hotărâre. D-nii consilieri sunt invitati de catre presedintele de sedinta la discutii
pe marginea acestui punct, dl. primar precizând că banii au fost cheltuiți conform
aprobarilor consiliului local, nefiind alte 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.38
/2015.
In continuarea sedintei se trece la analizarea punctul trei al ordinii de zi a
proiectului de hotarâre pentru aprobarea Raportului privind executia bugetului
comunei Ogra pe trimestrul II al anului 2015, proiectul fiind avizat favorabil de
catre cele trei comisii de specialitate ale consiliului local si de catre Biroul
Financiar Contabil-Resurse Umane, conform Raportului de specialitate
nr.5027/21.08.2015 anexat proiectului de hotărâre. D-nii consiliei sunt invitati de
catre presedintele de sedinta la discutii pe marginea acestui punct,nefiind
înscrieri 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.39 /2015.
La punctul sapte-Discutii, intrebari, interpelari, raspunsuri- președintele de
ședință salută din nou prezența d-nilor Mureșan Marius- Sef Sectia de Politie nr.4
Rurala Ungheni și dl. agent Suciu Valentin care sunt prezenți la solicitarea d-lui
primar, conform discuțiilor anterioare din ședința consiliului local, pentru a
raspunde solicitarilor consiliului local legate de activitatea Postului de Poliție
Ogra. Dl. consilier Neacșa Teodor se înscrie la cuvânt exprimându-și
nemulțumirea în legatură cu activitatea postului de poliție din localitea
Ogra,aratând faptul ca sunt întocmite dosare penale pentru ca au expirat
numerele roșii de inmatriculare și s-a ieșit cu mașina pe pod.Dl.Mureșan M.
precizeaza faptul ca Sectia de Politie Rurala Ungheni arondeaza 5 sectii:
Ungheni , Gheorghe Doja, Cristesti, Sinpaul, Ogra si Craciunesti si ca politistii de
la Postul de Politie Gheorghe Doja pot sa vina si pe raza comunei Ogra,
programul fiind intre orele 8-20,20-8., dl. agent Suciu V precizand ca politistii din
Ogra pot face patrula cu cei din alte localitatati;Dl. consilier Neacsa T. este de
parare ca nu ar mai trebui alocata cota lunara de carburant pentru masina
postului de politie intrucat masina mege pe camp; o alta nemultumire a d-lui
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consilier o reprezinta faptul ca sunt sanctionati localnicii care detin tractoare
pentru faptul ca trec drumul national pentru a ajunge in camp unde isi lucreaza
terenurile. Dl. Muresan M. precizeaza ca este de acord ca trebuie urmariti cei
care fura, dl. Sima Zaharie intevenind si precizand ca trebuie urmariti si cei care
circula si nu au premise sau consuma bauturi alcoolice, fiind chiar dansul intr-o
situatie in care era sa fie lovit cu masina de catre o persoana care consumase
bauturi alcoolice.Dl. primar se inscrie la cuvant intreband pe dl. Muresan M. ca
astfel cum vin de la IPJ pentru circulatie de ce nu vin si in alte cazuri jandarmi (
furtul cu carute), acesta raspunzandu-i ca au fost facute solicitari insa nu exista
personal , la Ogra fiind 3 agenti de politie desi e un post tip 4, in alte localitati
avand 2 agenti in loc de 4, varianta cu patrulele fiind una la nivel national, dl.
primar precizand ca Postul de Politie Ogra nu isi face treaba. Dl. Suciu Valentin
precizeaza ca in decurs de o luna au fost inregistrate un numar de 19 evenimente
pe comuna Ogra din total 21, deci exista activitate, dl. Muresan precizand ca
masinile de la Ungheni,Craciunesti etc. vin si la Ogra. Dl. cons. Mosora T.se
inscrie la cuvant mentionand ca problema este ca nu se prinde nimeni pentru
furtul de lucerna.Dl. cons. Neacsa T. se inscrie la cuvant mentionand ca drumul
din cartierul romilor este tot blocat, se circula fara premise, cu numere false, se
fac raliuri, intreband daca nu ar putea cei de la circulatie de pe drumul national sa
ia masuri si in cartierul romilor, dl. Muresan raspunzandu-I ca cei de pe drumul
national fac doar DN-ul.Dl. primar este de parere ca ar fi mai bine daca seful de
post ar locui in localitate, dl. Muresan precizand ca nu exista personal suficient.
Dl. cons. Porumb V.precizeaza ca a participat la o sedinta a Autoritatii Teritoriale
de Ordine Publica si a ridicat chiar dansul problema numarului de posturi pentru
Postul de Politie Ogra, dl. consilier precizand ca in trecut politia era mai activa,
acum nu se mai merge pe sate si nu se verifica paza de noapte .Dl. Muresan
precizeaza ca in anul 2011 au fost reduse posturile si ca in prezent avem un
politist la o mie si ceva de locuitori. Dl. Demeter Gheorghe, delegat satesc din
satul Dileu Vechi se inscrie la cuvant mentionand ca a fost furat de vreo doua ori,
ca paza de noapte se lauda ca stie cine a furat insa dansul nu a primit nici un
raspuns la sesizarea facuta postului de politie, dl. agent Suciu V. precizand ca
sint dosare cu autor necunoscut. Dl. consilier Oltean I. se inscrie la cuvant
solicitand sprijin din partea organelor de politie in incinta Scolii Gimnaziale Ogra,
unde exista un teren de fotbal sintetic care e distrus de catre persoane de etnie
roma care intra in incinta scolii, folosesc terenul si il degradeaza, dl. consilier
raugand ca patrula de pe drumul national sa intre dupa masa in curtea scolii, dl.
Muresan notand aceasta problema si promitand ca se va retine acest aspect.Dl.
consilier Bidi Ioan se inscrie la cuvant solicitand sa se ia masuri de verificare a
modului in care functioneaza barul din cartierul romilor, dl. Muresan precizand ca
s-a retinut si acest aspect. Dl. primar precizeaza ca , in concluzie, la noi trebuie
alti politisti.Dl. cons. Szabo Andrei se inscrie la cuvant, exprimandu-si
nemultumirea fata de modul in care se desfasoara discutiile in cadrul sedintei, sa
se poarte discutii civilizate, in ceea ce priveste inlocuirea politistilor, fiind de
parare ca nimanui nu ii place sa fie schimbat. Dl.Muresan M. precizeaza ca, in
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alte localitati, pe perioada verii s-au incheiat contracte de presatari servicii de
paza, ca si dansul are familie si nu ii place sa fie furat si ca la suprafata de 4000
ha teren agricolpe care o are comuna Ogra ar fi imposibil ca agentii de politie din
comuna sa poata asigura paza. Dl. cons. Porumb V. se inscrie la cuvant
precizand ca ar fi nevoie ca masina politiei sa se deplaseze mai des in patrula pe
sate , dl. Suciu Valentin precizand ca este o propunere binevenita si ca pot chiar
si consilierii locali care doresc sa participe la aceste actiuni. In continuarea
sedintei dl. primar se inscrie la cuvant aducand la cunostinta d-nilor consilieri si a
invitatilor ca in data de 6 septembrie se va organiza Ziua Ogrei, eveniment care
va fi comunicat si in scris la IPJ Mures. In continuarea sedintei seful Postului de
Politie Rurala nr.4 Ungheni, dl. Muresan M., precizeaza ca a notat aspectele
ridicate in cadrul sedintei de consiliu pentru care va incerca sa gaseasca si
rezolvare. Dl. primar multumeste pentru prezenta reprezentantilor IPJ, care
parasec sala de sedinta, dupa care mai face unele precizari legate de Ziua Ogrei
si anume ca se va aloca suma de 8000 lei din bugetul local pentru scena si
artificii , alte cheltuieli urmand a se acoperii din sponsorizari, ca va fi un program
artistic imbinat cu unul sportiv astfel de la ora 13 –meci de fotbal tineri vs.batrani,
deschiderea evenimentului la ora 16 cu alocutiuni ale presedintelui consiliului
judetean, deputati , senatori, etc, dupa care un program artistic in cadrul caruia
vor fi prezenti Nelu Sopterean, sotii Maior, ansamblul “Muresul” Ansamblul
“Iernuteana”, “Ogrenii” si de la Ludus, etc., vor fi si activitati organizate de
Fundatia “Loc”, invitand d-nii consilieri sa fie prezenti la aceasta activitate. Dl.
viceprimar se inscrie la cuvant intreband cu ce pot sa contribuie si consilierii
locali, dl. primar raspunzandu-I ca fiecare poate sa contribuie cu ce doreste, ca in
afara de ansamblul “Muresul” trimis de Consiliul Judetean, si pentru care nu
trebuie sa platim, celelalte ansambluri si solisti ii servim cu o masa sau ii platiti
din sponsorizari .
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,
Meghesan Ioan

Secretar,
Crefelean Anicuţa -Ramona
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