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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi 29 septembrie 2016 cu ocazia  şedintei ordinare 
a consiliului local 

 
 
 Preşedintele de şedinţă dl. consilier Vuță Ionel deschide sedinţa  
ordinară a consiliului local aratand ca aceasta a fost convocată prin 
Dispoziția primarului comunei Ogra nr.324/23.09.2016, fiind prezenti 10 
membrii ai consiliului local,lipsind dl.Varga Romulus, sedinta fiind statutara 
şi putându-se desfasura. 

 Participa la sedinta dl. primar Palaghie Marian si subsemnata 
Crefelean Anicuța-Ramona-secretar. 

In continuarea sedintei preşedintele de şedinţă, dl. cons.Vuță Ionel 
prezintă ordinea de zi care cuprinde urmatoarele puncte: 
1. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian,privind 

aprobarea vanzarii directe catre DEMETER FRENCZ si DEMETER 
JOZEKA  a suprafetei de 422 mp teren situat in intravilanul localitatii 
Ogra, inscris in Cartea Funciara nr.50932/Ogra, nr. cad.115; 

2. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian,  privind 
mandatarea reprezentantului autorității de a vota în Adunarea Generală 
a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua Invest Mureș” 
modificarea soluțiilor tehnice cuprinse în Master Planul  revizuit pentru 
sectorul de apă și canal, referitoare la unele unități administrativ 
teritoriale ale județului Mureș; 

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

“pentru” a membrilor prezenti (10). In continuarea ședinței secretarul 
comunei supune aprobării consiliului local procesul verbal al sedintei din 
luna septembrie 2016, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi 
“pentru”(10) a membrilor prezenţi. 

La primul punct al ordinii de zi – Proiect de hotărâre înaintat de dl. 
primar Palaghie Marian,  privind aprobarea vanzarii directe catre 



 2 

DEMETER FRENCZ si DEMETER JOZEKA  a suprafetei de 422 mp teren 
situat in intravilanul localitatii Ogra, inscris in Cartea Funciara 
nr.50932/Ogra, nr. cad.115,proiect  analizat și în ședința din data de  
31.08.2016. Presedintele de sedinta precizează că proiectul de hotarare 
este avizat favorabil de către comisiile de specialitate ale consiliului local, 
după care invită la discuţii pe marginea acestui punct. Nefiind inscrieri la 
cuvânt presedintele de sedinta,supune aprobarii consiliului local proiectul 
de hotarare analizat, acesta fiind aprobat cu 10 voturi ”pentru”, 0 voturi 
“impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr. 20/29.09.2016. 

La punctul doi al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian,  privind mandatarea reprezentantului autorității de a vota 
în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua 
Invest Mureș” modificarea soluțiilor tehnice cuprinse în Master Planul  
revizuit pentru sectorul de apă și canal, referitoare la unele unități 
administrativ teritoriale ale județului Mureș, proiect avizat favorabil de către 
comisiile de specialitate ale consiliului local, presedintele de sedinta invita 
la discuţii, nefiind înscrieri la cuvânt, supune aprobării consiliului local 
proiectul de hotarare analizat, acesta fiind aprobat cu 10 voturi ”pentru”, 0 
voturi “impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr. 
21/29.09.2016. 

La punctul trei al ordinii de zi- Discutii,intrebari,interpelari, raspunsuri- se 
inscrie la cuvant dl.primar aducand la cunostinta d-nilor consilieri 
urmatoarele:semnarea contractului pentru renovarea caminelor culturale 
Ogra, Dileu Vechi si Vaideiu, pentru care trebuie demarata faza de licitatie; 
organizarea unei  sedinte in data de 30.09 ora 17, in satul Lascud, sedinta 
la care sunt invitati si d-nii consilieri care doresc sa participe; continuarea 
lucrarilor la capela mortuara, a lucrarilor de amenajare din  centrul comunei; 
de asemenea dl. primar aduce la cunostinta d-nilor consilieri ca incepand 
cu data de 01.10 se va organiza paza cu firma specializata si ca in 
intervalul orar 12-17 va fi prezenta la scoala o persoana care va  asigura 
paza, dl.primar menționând că au fost situații când au intrat în școală, la 
ore, persoane străine și nu au mai putut fi scoase; de asemenea dl. primar 
mai mentioneaza că au fost invitați reprezentanții IPJ la o intalnire, la care 
am primit raspuns cu programul de audiențe al acestora; in continuarea 
sedinței dl. primar mulțumește d-lui Szente Ioan pentru programul organizat 
de ziua comunei Ogra.Dl. cons.Vuță Ionel face doua propuneri și anume:la 
urmatoarea sedinta sa fie invitati si cei de la politie sa ne prezinte un raport 
cu starea de infractionalitate din comuna cat si medicii de familie care sa ne 
prezinte care  este starea de sanatate a populatiei; o alta problema ridicata 
de dl consilier este aceea referitoare la acordarea despagubirilor pentru 
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suprafetele ocupate de autostrada, mentionand ca CNADNR a comunicat o 
suprafata pentru care sa se acorde despagubiri iar constructorul foloseste o 
suprafate mai mare sau chiar toata suprafata, intreband la cine sa se 
adreseze proprietarii, dl. primar mentionand ca va trebui sa se ia legatura 
cu cei de la autostrada; o alta problema ridicata de dl. consilier este aceea 
a pasunii comunale care e plina de buruieni, nefiind curatata, fiind de 
parere ca in cca 5 ani pasunea se va distruge in cazul in care nu se iau 
masuri de curatire, utilizatorii de pajisti avand obligatia de a o curata, mai 
ales ca primesc si subventie, alta data cand nu s-au dat subventii pasunea 
fiind curata, dl. consilier propunand sa se verifice in teren situatia pasunilor; 
dl. primar mentioneaza ca se poate constitui in acest sens o comisie din 
care sa faca parte dl. viceprimar, dl. inginer si 3 consilieri locali. Dl. cons. 
Necsa T. propune ca din comisie sa faca parte d-nii consilieri Lanțoș Ioan si  
Deac Ioan -Marcel  iar dl. Szekely Szilard propune pe dl. Vuță Ionel. Dl. 
consilier Mosora T. se înscrie la cuvânt întrebând dacă se dau despăgubiri 
pentru calamități, dl primar raspunzandu-I ca s-a intocmit o situatie cu 
persoanele care au avut pagube in urma furtunilor din vara, dar ca 
deocamdata nu se primesc despagubuiri; o alta problema ridicata de dl. 
consilier este aceea a lucrarilor de la capela , unde ar trebui sa se 
urmareasca lucrarea de montare a lambriului, dl. primar mentionand ca inca 
nu este finalizata lucrararea, se va merge sa se verifice.Dl. viceprimar  se 
inscrie  la cuvant, precizand ca, referitor la folosirea meselor amenajate in 
centru pentru vanzarea de produse, va trebui sa se stabileasca un 
abonament si o taxa de masa/zi, dl. cons. Szente I. precizand ca in Tg. 
Mures abonamentul lunar este de 40 lei iar pentru masa 8 lei/zi, dl. cons. 
Neacsa T. fiind de parere ca taxa trebuie calculate dupa rulajul vanzarilor.  

Nemaifiind alte inscrieri la cuvant presedintele de sedinta multumeste 
celor prezenti, declarând şedinţa închisă, drept pentru care s-a intocmit 
prezentul proces verbal. 

 
                                                                                       Intocmit 
               Presedinte de sedinta,                                    Secretar, 
                     Vuţă Ionel                                  Crefelean Anicuţa -Ramona                                                      
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