ROMANIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 26 iulie 2016 cu ocazia şedintei ordinare
a consiliului local
Preşdintele de şedinţă dl. consilier Lantos Ioan deschide sedinţa ordinară
a consiliului local aratand ca aceasta a fost convocata prin Dispozitia primarului
comunei Ogra nr.284/20.07.2016, fiind prezenti toti cei 11 membrii ai consiliului
local, sedinta fiind statutara şi putându-se desfasura.
Participa la sedinta dl. primar Palaghie Marian si subsemnata Crefelean
Anicuta-Ramona-secretar.
In continuarea sedintei preşedintele de şedinţă, dl. cons.Lanțoș Ioan
prezintă ordinea de zi care cuprinde urmatoarele puncte:
1. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, pentru validarea
Dispoziţiei nr.266/17.06.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei
Ogra pe anul 2016;
2. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind aprobarea
prelungirii termenului de valabilitate a Planurilor Urbanistice Generale a
localitatilor Ogra, Dileu Vechi, Giulus, Lascud si Vaideiu;
3. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind acordul
Consiliului local al comunei Ogra cu privire la accesul cu vehicule de mare
tonaj pe drumurile de interes public local DC 77, DE 982, DE 986, DE 988, DE
993, DF 1018, DE 554, DE 557, DS 532, DE 2250, DC 126 de pe raza UAT
Ogra a SC Landmania SRL Cristesti, precum și stabilirea condițiilor care vor
sta la baza încheierii acordului de reabilitate a infrastructurii rutiere utilizată,
administată de Consiliul local Ogra;
4. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind desemnarea
reprezentantilor
Consiliului Local al comunei Ogra în Consiliul de
administraţie al Scolii Gimnaziale Ogra;
5. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
desemnarea consilierilor locali care vor participa la alegerea delegatilor satesti
in satele Dileu Vechi, Giulus , Lăscud și Vaideiu;
6. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind modificarea
Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului
comunei Ogra;
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7. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
desemnarea reprezentantului comunei Ogra in Adunarea Generala a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ AQUA INVEST MUREŞ ”;
8. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind desemnarea
reprezentantului comunei Ogra în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară “ ECOLECT MUREŞ”;
9. Discutii,intrebari,interpelari, raspunsuri.
Ordinea de zi prezentata este aprobata cu unanimitate de voturi “pentru” a
membrilor prezenti (11).
La primul punct al ordinii de zi – Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian, pentru
validarea Dispoziţiei nr.266/17.06.2016 privind
rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2016,proiect avizat favorabil
de catre comisiile de specialitate ale consiliului local, conform rapoartelor de
avizare prezentate de catre d-nii consilieri Vuță Ionel-presedinte al comisiei de
specialitate nr.1, dl. cons.Szente Ioan- presedinte al comisiei de specialitate nr.2
si dl. Circa Calin-Cristian- presedinte al comisiei de specialitate nr.3 , presedintele
de sedinta invita la discutii pe marginea acestui punct, 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. 7/26.07.2016.
La punctul doi al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian, privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a
Planurilor Urbanistice Generale a localitatilor Ogra, Dileu Vechi, Giulus, Lascud si
Vaideiu, proiect avizat favorabil de catre comisiile de specialitate ale consiliului
local, conform rapoartelor de avizare prezentate de catre d-nii consilieri Vuță
Ionel-presedinte al comisiei de specialitate nr.1, dl. cons.Szente Ioan- presedinte
al comisiei de specialitate nr.2 si dl. Circa Calin-Cristian- presedinte al comisiei
de specialitate nr.3 presedintele de sedinta invita la discutii pe marginea acestui
punct, 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. 8/26.07.2016.
La punctul trei al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian, privind acordul Consiliului local al comunei Ogra cu privire la
accesul cu vehicule de mare tonaj pe drumurile de interes public local DC 77, DE
982, DE 986, DE 988, DE 993, DF 1018, DE 554, DE 557, DS 532, DE 2250, DC
126 de pe raza UAT Ogra a SC Landmania SRL Cristesti, precum și stabilirea
condițiilor care vor sta la baza încheierii acordului de reabilitate a infrastructurii
rutiere utilizată, administată de Consiliul local Ogra- proiect avizat favorabil de
catre comisiile de specialitate ale consiliului local, conform rapoartelor de avizare
prezentate de catre presedintii de comisii, presedintele de sedinta invita la discutii
pe marginea acestui punct. Dl. cons. Neacșa Teodor se înscrie la cuvânt
întrebând care sunt drumurile la care se face referire, dl. primar raspunzandu-i
ca este vorba despre DC 77 –Giulus-Lascud, DC 982 de langa calea ferata, DC
988 de la calea ferata spre Cipau, iar celelalte drumuri sunt in parcelele Hele
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Lungi, Boierele, DC 126 Ogra spre Dileu Vechi, dl. primar mentionand ca
societatea are obligatia de intretinere a drumurilor obligatie prevazuta in acordul
de utilizare. Nemaifiind alte inscrieri la cuvant presedintele de sedinta 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.
9/26.07.2016.
In continuarea sedintei se trece la analizarea punctului patru al ordinii de zi, a
proiectului de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian privind desemnarea
reprezentantilor Consiliului Local al comunei Ogra în Consiliul de administraţie al
Scolii Gimnaziale Ogra. Presedintele de sedinta invita sa se faca propuneri, dl.
cons. Vuta Ionel mentionand ca, comsia de specialitate nr.1 a consiliului local
propune pe d-nii Varga Romulus si Szente Ioan, nemaifiind alte propuneri
presedintele de sedinta 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. 10/26.07.2016.
La punctul cinci al ordinii de zi - Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian, privind desemnarea consilierilor locali care vor participa la
alegerea delegatilor satesti in satele Dileu Vechi, Giulus , Lăscud și Vaideiu,
proiect avizat favorabil de catre comisiile de specialitate ale consiliului local,
conform rapoartelor de avizare prezentate de catre presedintii de
comisii,presedintele de sedinta invita sa se faca propuneri pentru nominalizarea
consilierilor locali care sa participe la alegerea delegatilor satesti. Dl. viceprimar
propune pe d-nii Bocsardi Andras si Hadarig Ioan-Cristian, nemaifiind alte
propuneri, presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului local proiectul de
hotarare cu propunerea facuta, acesta fiind aprobat cu 11 voturi ”pentru”, 0 voturi
“impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr. 11/26.07.2016.
La punctul șase la ordinii de zi se trece la analiza proiectului de hotărâre ,
privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de
specialitate al Primarului comunei Ogra, presedintele de sedinta danad cuvantul
d-lui primar, care precizeaza sa este vorba de desfiintarea unor posturi de
muncitor necalificat cu atributii de paza avand in vedere ca se intentioneaza
incheierea unui contract de prestari servicii cu o firma specializata, transformarea
postului de consilier juridic in consilier debutant, pentru care se intentioneaza
organizarea unui concurs, si alte modificari care se evidentiaza in statul de
functii.D-nii consilieri sunt invitati la discutii pe marginea acestui punct, nefiind
inscrieri la cuvant, presedintele de sedinta 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. 12/26.07.2016.
La punctul sapte al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian, privind desemnarea reprezentantului comunei Ogra in
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ AQUA INVEST
MUREŞ ” prin care se propune desemnarea d-lui primar ca reprezentant al u.a.t
in cadrul Adunarii Generale a ADI Aqua Invest Mures,, ,presedintele de sedinta,
dl consilier Lantos Ioan propune pe dl. viceprimar Circa Calin-Cristian pentru a
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inlocui primarul comunei in cazul in care acesta nu poate participa la sedinta
adunarii generale a asociatiei. Nemaifiind alte propuneri, presedintele de sedinta
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. 13/26.07.2016.
La punctul opt al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian, privind desemnarea
reprezentantului comunei Ogra în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOLECT
MUREŞ”, presedintele de sedinta mentioneaza ca dl. primar este desemnat sa
reprezinte comuna in cadrul ADI “Ecolect Mures”, invitand 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. 13/26.07.2016.
La punctul noua al ordinii de zi- Discutii,intrebari,interpelari, raspunsuri- se
inscrie la cuvant dl. consilier Szente Ioan aducand la cunostinta consiliului local
ca activitatea culturala la nivelul comunei este in curs de desfasurare,
mentionand ca dansul este foarte satisfacut de faptul ca au inceput deja repetitiile
cu tinerii din comuna, ca au avut loc deja cate doua repetitii cu cele trei etnii:
romii, romanii si maghiarii, exprimandu-si insa nemultumirea fata de conditiile din
caminul cultural si anume sonorizarea si scena care are unele podele ridicate,
cerand sprijin din partea autoritatii locale in primul rand cu o cheie, pentru a putea
intra in camin, dl. viceprimar mentionand ca au fost unele probleme cu obtinerea
cheii intrucat mai avem depozitate ajutoare alimentare. Dl. consilier Szente Ioan
mai mentioneaza ca avem nevoie de o instalatie pentru muzica, intrucat altfel nu
se vor putea desfasura repetitiile cu cele trei etnii, dl. consilier Szekely Janos
Szilard exprimadu-si sprijinul in acest sens, si anume ca se va rezolva problema
statiei.O alta solicitare a d-lui consilier Szente Ioan este aceea a procurarii unor
costume populare maghiare, minim 6 perechi iar in timpul repetitiilor sa fie
anuntata politia pentru a nu fi deranjat.In ceea ce priveste programul cultural dl.
consilier mentionaeza ca acesta include si o piesa de teatru in limba romana,
propunand ca se organizeze un spectacol inaintate de data de 4 septembrie-Ziua
Ogra, iar cu banii care se vor obtine sa se asigure apa/racoritoare la organizarea
repetitiilor.Dl. consilier mai mentioneaza ca intentioneaza sa desfasoare si alte
activitati cu tinerii cum ar fi tur cu bicicletele la Cheile Turzii sau Campul Cetatii si
sa organizeze si o zi a maghiarilor, dl. consilier Mosora Teofil fiind de parere ca
ar trebui organizata si o zi a romanilor, iar dl. Neacsa Teodor mentionand ca sa
se organizeze si o zi a romilor.O alte problema ridicata de dl. consilier Szente
Ioan este aceea a cimitirului care nu este cosit asa cum ar trebui, se coseste
numai partea din fata nu si in spate, iar in ceea ce priveste capela mortuara,
aceasta nu este finalizata; dl. consilier mai mentioneaza ca –referitor la farfuriile
care sunt pastrate la primarie, cand se desfasoara o activitate in interesul
comunei de ce trebuie achitati cei 30 de lei la femeia de serviciu, dl.consilier
Bocsardi Andras fiind de parere ca sa se predea vesela in timpul programului de
lucru, dl. consilier Neacsa Teodor fiind de parare ca daca se face in afara
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programului de lucru este justificat sa se plateasca acest serviciu.Dl. primar
mentioneaza ca se va informa daca exista stabilita vreo taxa in acest sens, si ca
vasele se pot preda si in timpul programului de lucru. Dl. cons. Vuta Ionel
mentioneaza ca dansul stie ca de predarea vaselor se ocupa d-na Bocsardi Ida.
Dl. viceprimar se inscrie la cuvant mentionand, referitor la problema capelei
ridicata anterior de dl.consilier Szente Ioan, ca au fost cumparate materiale
sanitare si usi, dl. cons. Mosora Teofil precizand ca ar fi foarte bine daca s-ar
inchide partea dinspre sosea pentru a diminua zgomotul masinilor in timpul
slujbelor de inmormantare. Dl. consilier Varga Romulus se insrie la cuvant
interband care este situatia alimentelor prin programul POAD intrucat sunt inca
multe persoane de etnie roma care nu au primit ajutoare alimentare, dl. primar
raspunzandu-i ca alimentele sunt pe anul 2015 si ca au fost intocmite tabele
suplimentare cu cei care beneficiaza de ajutor social incepand cu luna iulie 2015
si nu au fost cuprinsi in situatia initiala, dupa care se vor stabili beneficiarii
pentru cantitatea care va ramane.
Dl. consilier Vuta Ionel se inscrie la cuvant intreband care este situatia
santurilor de pe marginea soselei, daca sunt in domeniul public/privat al comunei
, care ar trebui sa fie curate intrucat nu mai cuge apa, fiind colmatate, dl. cons.
Lantos Ioan raspunzandu-i ca au fost curatate mai demult cu beneficiarii de la
ajutor social, dl. primar mentionand ca se vor lua masuri de curatire cu
beneficiarii de la ajutor social. O alta problema ridicata de dl. consilier este aceea
a lipsei trotuarului in curba de la podul Saraturii, pana la imobilul apartinand d-lui
Petca, fiind o mare problema intrucat oamenii sunt nevoiti sa se deplaseze pe
drumul național, dl. primar mentionand ca si dansul cunoaste aceasta problema
si ca a promis ca se va rezolva, insa este foarte greu de gasit o solutie din cauza
trecerii peste vale.
In continuarea sedintei se inscrie la cuvant dl. consilier Mosora Teofil
aducand in atentia consiliului local urmatoarele probleme: referitor la drumurile
din afara comunei, drumurile de camp, s-a stabilit o taxa care sa fie platita de
catre cei care lucreaza terenuri, care sa fie folosita in scopul de a repara
drumurile de camp, intrucat dansul a fost sesizat ca in parcela “Curmatura” din
Dileu Vechi drumul la iesirea principal catre sat este impracticabil, nu se poate
iesi; referitor la persoanele care nu au achiat apa, dl. consilier este de parere ca
aceste persoane trebuie debransate, fiind si situatii in care contorul de apa nu se
poate citi, aducand in discutia consiliului local problema d-lui Todea Vasile care
nu are instalatie si nu utilizeaza apa din retea dar a depus cerere de bransare si
are montat apometru a carui garantie este expirata; dl. viceprimar mentioneaza
ca a discutat si dansul cu dl Todea aceasta problema si ca ceasul trebuie
schimbat, intrucat este una din conditiile pentru a fi preluati de catre Aquaserv; o
alta problema ridicata de dl. consilier se refere la faptul ca a fost sesizat ca nu
sunt depuse in termen dosarele de alocatii si ca nu se mai elibereaza anul acesta
atestate de producator, dl. primar mentionand ca va verifica aceste probleme.
Dl. viceprimar se inscrie la cuvant mentionand ca a fost acuzat ca au fost
trimise somati pentru schimbarea contoarelor de apa care nu ar fi legale, aratand
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ca din 170 de probleme care existau au fost solutionate 70, si ca in cazul celor
care efectiv refuza schimbarea apometrului se va lua masura debransarii de la
reteaua de alimentare cu apa; o alta problema ridicata de dl viceprimar este
aceea a mesei pentru piata amenajata in zona din centrul localitatii propunand sa
se stabileasca pe viitor un abonament pentru cei care vin saptamanal de 50-60
lei /luna + inca 5 lei de fiecare data cand vin la masa si avand in vedere ca vin si
masini cu cartofi se intentionaza extinderea mesei existente.
Nemaifiind alte inscrieri la cuvant presedintele de sedinta multumeste celor
prezenti, declarând şedinţa închisă, drept pentru care s-a intocmit prezentul
proces verbal.
Intocmit
Secretar,
Crefelean Anicuţa -Ramona

Presedinte de sedinta,
Lanțos Ioan
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