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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi 27 octombrie 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.350/21.10.2016, fiind prezenti 10 
membrii ai consiliului local,lipsind dl.Neacșa Teodor, sedinta fiind statutară 
şi putându-se desfasura. 

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

In continuarea sedintei dl. primar cere permisiunea d-nilor consilieri să  
se dea cuvantul d-lui Budai Stefan din Tg. Mures nascut in  Dileu Vechi, 
care este prezent si care dorește să aducă în atenția consiliului local câteva 
probleme. Dl Budai Ștefan, luând cuvântul, menționează că dorește să 
aducă în  atenția consiliului local  mai multe probleme , mai întâi problema 
terenurilor din Dileu Vechi, exprimându-și nemulțumirea cu privire la 
diminuarea cu 0,96 ha teren a suprafeței validate după antecesorii dânsului 
iar o alta problema ridicată este aceea a drumurilor de camp care au 
devenit impracticabile, solicitând să se ia masuri de către autoritatea 
locală.La problemele ridicate dl. primar ia cuvântul facând urmatoarele 
precizări : cu referire la situația terenului revendicat de catre dl. Budai , a 
celor 0,96 ha, in urma verificărilor efectuate în mai multe rânduri s-a 
constatat ca dl. Budai moștenește în trei poziții validate în anexe pentru 
care există titluri de proprietate conform validărilor, suprafața fiind validată 
conform cererilor depuse, iar cu privire la cele 0,96 ha teren în litigiu cu 
Demeter Gyula, există o moștenitoare, Demeter Rozalia ca si dl. Budai, 
care a renunțat la cele 0,96 ha teren, iar susținerea d-lui Budai cum că  
semnatura de pe fișa  e falsă, trebuie dovedită.Cu privire la cealaltă 
problema a d-lui Budai și anume suprafața de 0,34 ha teren în parcela –
Pădurea de spini-, menționează dl. primar,această suprafață nu a fost 
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cerută în condițiile legilor fondului funciar din 1991 pâna în 2005,solicitarea 
fiind tardivă la acestă dată, dl. Budai exprimandu-și nemulțumirea acuzand 
de fals în acte și abuz în funcție. Dl. primar menționează că s-a primit 
terenul conform cererilor depuse in anul 1991 iar pentru Bartha Biri care a 
solicitat 3,02 ha a fost aprobat de către comisie 3,89 ha, fiind înscrisă în 
titlul de proprietate 2,97 ha, în urma renunțării date pe fișa întocmită cu 0,96 
ha teren de către Demeter Rozalia-moștenitoare.Dl primar atrage atenția d-
lui Budai cu privire la afirmațiile pe care le-ar fi facut și anume că dl. inginer 
Vincze Peter lucrează terenul d-lui primar și ca fostului primar-dl. 
Megheșan, ii taia via, menționand că, dacă mai susține așa ceva  îl va 
acționa în instanță.În ceea ce privește problema pădurilor, au fost validate 
suprafețe de teren conform anexelor și că pentru paza padurii trebuie platit 
la Ocolul Silvic o taxa de 30 lei/an, iar cu privire la drumurile de exploatare, 
dl.primar menționează ca într-adevăr sunt greu de întreținut.In continuarea 
ședinței dl. Budai Stefan se retrage, președintele de ședință, dl. Vuță Ionel 
prezentând 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 2016; 
2. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, pentru 

aprobarea Raportului privind execuția bugetului comunei Ogra pe 
trimestrul II al anului 2016; 

3. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, pentru 
aprobarea Raportului privind execuția bugetului comunei Ogra pe 
trimestrul III al anului 2016; 

4. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016; 

5. Discutii,intrebari,interpelari, raspunsuri. 
Ordinea de zi prezentata este aprobata cu unanimitate  de voturi “pentru” 

a membrilor prezenti (10). Președintele de ședință menționează că se 
propune suplimentarea ordinii de zi cu înca un punct și anume: Proiect de 
hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian ,privind aprobarea aderării 
unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, propunrea fiind aprobată cu 
unanimitate de voturi “pentru” a membrilor prezenți (10). 

In continuarea ședinței secretarul comunei supune aprobării consiliului 
local procesul verbal al sedintei din data de 29.09.2016, 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 rectificarea bugetului local al comunei Ogra 
pe anul 2016, proiect avizat favolabil de către comisiile de specialitate ale 
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consiliului local, conform rapoartelor de avizare prezentate de către 
președinții de comisii, se dă cuvântul d-lui primar care menționează că este 
vorba de rectificarea bugetului cu sume încasate din impozite, amenzi cat și 
venituri primite de la fondul de intervenție-256.000 lei, în urma fenomenelor 
meteo din luna august, suma primita de la fondul de interventie urmand a fi  
utilizate pentru refacere drumuri comunale si strazi -4,6 km, DC 77 Giuluș-
Lăscud-1km, DC 126-3km, strada Dileu Vechi-0,6 km, DC 76-4km, 6,5 km 
strazi in satul Giulus, refecere 4 podețe in satele Lascud, Vaideiu si Giulus, 
lucrari pentru care se va întocmi proiect pentru achiziție publica prin 
SEAP.Pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Rurală a fost 
alocată suma de 1.240.000 lei, pentru asfaltarea drumului Giuluș-Lăscud, 
pentru care suntem în faza de pregătire a documentației pentru licitație care 
a întârziat puțin din  cauza faptului că au fost niște probleme cu cei de la 
CFR si ca luni urmeaza sa vina o comisie din partea CFR la fata locului. Dl. 
cons. Vuță Ionel menționează că, cu acestă ocazie ar fi bine daca s-ar 
discuta și problema montării unui semnal luminos la trecerea de la calea 
ferată, iar în ceea ce privește sumele alocate pentru reparații drumuri, dl. 
consilier este de părere că banii sunt foarte puțini, dl. primar menționând ca 
la asfaltarea drumului Giuluș-Lăscud sunt prevăzute și șanțuri.  

Nefiind inscrieri la cuvântm, 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 Hotărârea 
nr. 22/27.10.2016. 

La punctul doi al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. 
primar Palaghie Marian,  pentru aprobarea Raportului privind execuția 
bugetului comunei Ogra pe trimestrul II al anului 2016, proiect avizat 
favolabil de către comisiile de specialitate ale consiliului local, conform 
rapoartelor de avizare prezentate de către președinții de 
comisii,președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar, care menționează 
ca este vorba de aprobarea execuției bugetului la data  de 30 iunie 2016, 
președintele de ședință invitând la discuții 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 Hotărârea 
nr. 23/27.10.2016. 

La punctul trei al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. 
primar Palaghie Marian,  pentru aprobarea Raportului privind execuția 
bugetului comunei Ogra pe trimestrul III al anului 2016, proiect avizat 
favolabil de către comisiile de specialitate ale consiliului local, conform 
rapoartelor de avizare prezentate de către președinții de 
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comisii,președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar, care menționează 
ca este vorba de aprobarea execuției bugetului pe trimestrul III 2016, 
președintele de ședință invitând la discuții 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 Hotărârea 
nr. 24/27.10.2016. 

În continuarea ședinței se trece la dezbaterea punctului patru al ordinii 
de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 
funcțiilor publice pe anul 2016.Președintele de ședință dă cuvântul d-lui 
primar, care menționează că în urma vacantării postului de consilier juridic 
prin pensionarea d-lui Hărmănescu Mitică și a transformarii postului în 
consilier debutant, se intenționează ocuparea postului prin recrutare, sens 
in care Agenția Naționala a Funcționarilor Publici ne solicită să comunicăm 
planul de ocupare a funcțiilor publice, iar condițiile de studii care se vor cere 
pentru ocupare sunt studii administative sau juridice. 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 Hotărârea nr. 25/27.10.2016. 

 In continuarea ședinței se analizează proiectul de hotărâre privind 
aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, președintele de 
ședință dând cuvântul d-lui primar care menționează că este vorba despre 
comunele Băla, Ideciu de Jos și Hodac și că se mandatează dl. Peter 
Ferenc, președintele ADI să semneze actul adițional la Actul Constituitiv și 
Statutul Asociației.D-nii consilieri sunt invitați la discuții, 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 Hotărârea nr. 26/27.10.2016. 

 La punctul- Discuții, înterbări, interpelări, răspunsuri- se înscrie la 
cuvânt dl. consilier Szekely Janos-Szilard aducand în atenția consiliului 
local două probleme: lipsa de colaborare din partea postului de poliție din 
Ogra și modul în care iși îndeplinește atribuțiile de întreținere dl. Oltean 
Ioan la școală, dl.primar raspunzandu-i ca se  va organiza ședința a 
consiliului de administrație care să analizeze această problemă, din consiliu 
de administrație făcând parte și d-nii consilieri  Szente I. și dl. Varga R., ca 
și reprezentanți ai consiliului local.Dl. consilier Varga R. se înscrie la cuvânt 
exprimându-și nemulțumirea in legatură cu proiectul care se desfășoară la 
scoală, menționând  că sunt probleme cu masa calda care se dă, că „ se 
fură mâncarea cu plase și mașini”, dl. primar menționând că există un 
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parteneriat: scoală- fundația LOC –primărie, și ca 75 de copii de etnie romă 
primesc masa caldă din totalul de 125 beneficiari ai proiectului, ceilalți 
beneficiind  de alte programe ca educația sexuala, etc.Dl. cons. Varga R. își 
exprimă nemulțumirea și in ceea ce priveste locul ocupat în sală de dansul 
la ultima ședință, menționând că nu se va mai prezenta la ședințe, dl. 
primar explicandu-i ca este vorba de parteneriat cu organizația județeană a 
partidei romilor și că grupul țintă este constituit din membrii ai comunității 
locale.Dl. cons. Szente I. se înscrie la cuvânt relatând un incident care s-a 
petrecut când unui cetățean i i-a făcut rău în fața primăriei, având o criză de 
epilepsie, dânsul solicitând sprijinul medicului de familie care l-a indrumat 
sa sune la numărul de urgență 112, ambulanța ajungand dupa cca 35 de 
minute.Dl.consilier  Bocsardi A. se înscrie la cuvânt întrebând care este 
situația cu taxele percepute de medicii de familie, care diferă de la un medic 
la altul, propunand sa fie invitate la următoarea ședință și d-nele doctor.Dl. 
cons. Mosora T. se inscrie la cuvânt întrebând care este situația cu 
ceasurile de apă și cu cei care nu iși plătesc apa, dl. viceprimar 
raspunzându-i că au fost schimbate toate  și că s-au făcut popriri pentru 
recuperarea sumelor.Dl. cons. Bocsardi A. întreabă care este situația cu 
cimitirul, dl. viceprimar raspunzandu-i că s-a discutat să se meargă la 
curățire cu cei de la ajutorul social însă a plouat, rugandu-l pe dl.consilier 
Varga R.  să se implice și dânsul în anunțarea persoanelor, în cazul în care 
nu se vor prezenta la muncă urmând să li se suspende dreptul la ajutor 
social.Dl. cons. Lanțoș I. se înscrie la cuvânt solicitând sprijin pentru 
amenajarea drumului care duce la stâna d-lui Vultur, din parcea –Labul 
pietros.Dl. cons. Szente Ioan se înscrie la cuvânt menționând că întâmpină 
greutăți în ceea ce privește munca culturală în comună întrucât tinerii nu 
vor să vină la diferite acțiuni, nefiind stimulați material, solicitând ca la 
viitorul buget să se ia în considerare achizitionarea unei sonorizări, mese 
de tenis etc., dl.primar propunand ca să dea câte o masă dânsul și dl. 
consilier pentru a nu cheltui bani. În continuarea ședinței se înscrie la 
cuvânt dl.viceprimar solicitând sprijinul d-lui Varga R. să mobilizezez 
beneficiarii de ajutor social să vină la curățirea cimitirului vineri sau luni. 
Dl.cons. Vuță I. se înscrie la cuvânt,menționând că, dacă medicii sau poliția 
nu dau curs invitației de a fi prezenți la ședință, să se sesizeze Instituția 
Prefectului iar în ceea ce privește lucrările care se execută la  autostradă, 
dânsul va acționa în instanță executantul întrucât a fost notificat ca va fi 
expropriat pentru o suprafața iar în realitate s-a ocupat tot  terenul ; dl. 
consilier mai precizează că propune să se achiziționeze tomberoane pentru 
colectarea gunoiului menajer, dl. primar menționând ca va fi luată în calcul 
acesată propunere, mai ales ca în luna decembrie va trebui să aprobăm și 
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taxa de salubritate.Dl. Păcurar Marius-delegat sătesc din satul Vaideiu- 
menționază că problemele din Vaideiu sunt cele legate de starea drumurilor 
și de realizarea acoperișului la stația unde se așteaptă mașina școlii.  

Nemaifiind alte inscrieri la cuvânt președintele de ședință multumește 
celor prezenti, declarând şedinţa închisă, drept pentru care s-a intocmit 
prezentul proces verbal. 

 
 

Președinte de ședință,                                  Secretar, 
                     Vuţă Ionel                                  Crefelean Anicuţa -Ramona                                                      
                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


