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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi  20 decembrie 2016, cu ocazia  şedintei ordinare 
a consiliului local 

 
 
 Preşedintele de şedinţă, dl. consilier  Szekely Janos-Szilard, deschide 
sedinţa  ordinară a consiliului local aratând că aceasta a fost convocată prin 
Dispoziția primarului comunei Ogra nr.395/14.12.2016, fiind prezenti 9 
membrii ai consiliului local,lipsind d-nii. Deac Ioan-Marcel și Neacșa 
Teodor, sedința fiind statutară şi putându-se desfasura. 

 Participă la ședință dl. primar Palaghie Marian ,subsemnata 
Crefelean Anicuța-Ramona-secretar și d-na Șanta Simona –Marcela- 
consilier în cadrul Biroului Financiar Contabil-Resurse Umane.  

Președintele de ședință, dl.consilier Szekely Janos-Szilard prezintă 
ordinea de zi , care cuprinde următoarele puncte: 
1. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 

stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a zonelor în cadrul 
comunei Ogra,începând cu anul 2017; 

2. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, pentru  
validarea Dispoziției primarului nr.393/13.12.2016, privind modificarea 
bugetului local al comunei Ogra pe anul 2016; 

3. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian privind  
aprobarea cotizaţiei anuale la Asociaţia G.A.L. Podisul Tarnavelor ; 

4. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2017, cuprinzând lucrările de 
interes local care se vor efectua de către beneficiarii Legii nr.416/2001, 
privind venitul minim garantat; 

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

“pentru” a membrilor prezenti (9). In continuarea ședinței secretarul 
comunei supune aprobării consiliului local procesul verbal al sedintei din 
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data de 29.11.2016, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi 
“pentru”(9) a membrilor prezenţi. 

La primul punct al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian,  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a 
zonelor în cadrul comunei Ogra,începând cu anul 2017- se trece la 
anlizarea proiectului de hotarâre, președintele de ședință dând cuvântul d-
lui primar, care menționează că este vorba de aprobarea impozitelor și 
taxelor locale și că se propun unele majorări față de anul trecut, la cotele de 
impozitare aplicabile care cresc de la 0,1 % la 0,15%, respectiv de la 0,5% 
la 0,8 %, în ceea ce privește zonarea aceasta rămânând ca și în anul 
2016.Dl.primar mai precizează că majorările se propun întrucât avem 
nevoie de resurse financiare pentru acoperirea cheltuielilor întrucât pentru 
unele servicii se acopera costul acestora din bugetul local - spre exempu la 
salubritate costul acestui serviciu crescand de la 4.500 lei la 9.000 lei la 
care se adauga costurile cu depozitarea la statia de sortare din Târnaveni, 
costurile ridicându-se la cca. 10.200 lei/luna, din  care noi încasăm 4.200 
lei, iar diferența de 6.000 lei o platim din bugetul local. Dl. primar mai 
menționează că de anul viitor se  va mai plăti o taxă către Ministerul 
Mediului, costul cu acest serviciu ridicandu-se la cca 12.500 lei/luna și că 
deși s-a propus prin proiectul înaintat majorarea taxei de salubritate, tot 
rămâne de achitat o diferență de la bugetul local. 

De asemenea, menționează dl. primar, la serviciul de pază, plătim  
10.000 lei/lună, 120.000 lei/an, iar  taxa de pază este de 50 lei/familie X 900 
fumuri rezultând  50.000 lei care se încasează anual iar în ceea ce privește 
serviciul de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice cheltuielile se ridică 
la 60.000 lei/an, fiind  vorba de o sumă de până la 5.000 lei/lună.Alte 
cheltuieli, precizează dl. primar, care le vom mai avea anul viitor sunt cele 
cu asigurarea cofinanțării la proiectul cu reabilitarea căminelor culturale și la 
asfaltarea drumului Giuluș-Lăscud, în cazul cărora trebuie plătit dirigintele 
de șantier în sumă de 10% din  valoarea contractului.De asemenea, mai 
precizează dl. primar, în luna februarie, urmează să cumpărăm un 
buldoexcavator prin asociația din care facem parte- GAL Podișul 
Târnavelor,  pentru care avem alocați 70.000 lei din fonduri europene , însă 
va trebui să asigurăm plata din bugetul local,printr-un împrumut, se va livra 
bunul iar comisia de la  Alba va analiza dosarul  și ulterior se vor vira banii. 

D-nii consilieri sunt invitați la discuții pe marginea acestui punct, 
înscriindu-se la cuvânt dl. cons. Vuță Ionel, care întreabă câte persoane 
beneficiază de îngrijirea la domiciliu, dl. primar enumerând, conform 
situației depuse de asociația care prestează aceste servicii, cine sunt 
beneficiarii și care sunt serviciile  de care beneficiază de doua 
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ori/saptamana, în total 35 de persoane, pentru luna trecută achitându-se 
suma de 4.621 lei. Dl. consilier Vuță Ionel precizează că există posibilitatea 
ca unele dintre persoanele menționate de dl. primar să solicite prin 
DGASPC și dreptul la însoțitor pentru îngrijire.Dl. consilier Varga Romulus 
se înscrie la cuvânt precizând că sunt probleme cu împărțirea banilor de 
catre agentul postal, exprimându-și nemulțumirea ca acesta împarte 
sumele de bani la locuința fostului consilier local dl. Bidi Ioan, menționând 
că și dânsul poate să pună la dispoziție un spațiu în acest sens la locuința 
dânsului. Dl. primar precizeză că agentul postal nu poate să intre din casă 
în casă cu sumele care le are asupra sa, nevând securitate. Referitor la 
aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017, dl. primar propune să 
se exprime prin vot d-nii consilieri cu privire la menținerea serviciului de 
îngrijire la domiciliu, majorarea impozitelor și taxelor locale cu 5% , 
stabilirea  taxei de salubritate pentru persoanele fizice la 5 lei/luna, iar în 
cazul persoanelor juridice 400 lei/an, exprimându-se 9 voturi “ pentru”, 0 
voturi “impotriva” si 0 “abtineri”.Nemaifiind alte inscrieri la cuvant 
presedintele de sedinta 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.32/20.12.2016, 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a zonelor în 
cadrul comunei Ogra,începând cu anul 2017. 

La punctul doi al ordinii de zi se trece la anlizarea proiectului de 
hotarâre pentru pentru  validarea Dispoziției primarului nr.393/13.12.2016, 
privind modificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2016, proiect 
avizat favolabil de către comisiile de specialitate ale consiliului local și a 
Raportului de avizare al Biroului Financiar Contabil-Resurse Umane, 
președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar care menționează că este 
vorba de rectificarea bugetului cu sume primite de la Consiliul Județean și 
de la AJFP Mureș, total buget rectificat fiind de 5.905 lei, președintele de 
ședință invitând la discuții pe marginea acestui punct, nefiind înscrieri la 
cuvânt, 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.33 /20.12.2016, pentru  validarea Dispoziției 
primarului nr.393/13.12.2016, privind modificarea bugetului local al 
comunei Ogra pe anul 2016. 

La  punctul trei al ordinii de zi – Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian,  privind aprobarea cotizaţiei anuale la Asociaţia G.A.L. 
Podisul Tarnavelor , proiect avizat favolabil de către compartimentul  de 
specialitate-Biroul Financiar Contabil-Resurse Umane și de către comisiile 
de specialitate ale consiliului local, președintele de ședință dă cuvântul d-lui 
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primar care menționează că, cotizația către asociația GAL Podișul 
Târnavelor era de 1 leu/locuitor/an  iar înceând cu anul 2017, conform 
hotărârii Adunarii Generale a Asociației, s-a stabilit ca cotizația fiecărui 
membru să fie de 10.000 lei/an/partener public. În ceea ce privește 
proiectele  care intenționăm să se derulăm prin GAL Podișul Târnavelor, dl. 
primar precizează că, intenționăm achiziționarea unui buldoexcavator, fiind 
alocați prin asociație, pentru comuna Ogra,  70.000 euro. 

Președintele de ședință invită la discuții pe marginea acestui punct, dl. 
cons. Vuță Ionel menționând că este un lucru foarte bun dacă se aduc  bani 
înspre comuna, chiar dacă trebuie să achităm această cotizație. Nemaifiind 
alte înscrieri la cuvânt,președintele de ședință 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.34 
/20.12.2016, privind  aprobarea cotizaţiei anuale la Asociaţia G.A.L. 
Podisul Tarnavelor. 

La punctul patru al odinii de zi - Proiect de hotărâre înaintat de dl. 
primar Palaghie Marian, privind aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2017, 
cuprinzând lucrările de interes local care se vor efectua de către beneficiarii 
Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, proiect avizat favorabil de 
catre comisiile de specialitate ale consiliului local și compartimentul de 
specialitate – președintele de ședință , dl. cons. Szekely Janos-Szilard dă 
cuvântul d-lui primar, care  precizează că este vorba despre aprobarea 
lucrarilor de interes local care se vor efectua de către beneficiarii de ajutor 
social, lucrările cuprinse în plan fiind identice cu cele din anul anterior.D-nii 
consilieri sunt invitati la discutii de către președintele de ședință, înscriindu-
se la cuvânt dl. cons. Vuță Ionel, care menționează că trebuie luate măsuri 
pentru curațirea digului de pe maul Mureșului, amenajarea trotuartului de 
pe partea cu imobilul familiei  Aldea, curațirea buruienilor din zona terenului 
de sport, amenajarea stației de maxi taxi tot din zona imobilului familiei 
Aldea întrucât autobuzele refuză să mai oprească în acea stație, luarea 
masurilor de curațire a pășunilor, verificarea modului de curațire a acestora 
de către utilizatorii de pajiști, iar în ceea ce privește rețeaua de alimentare 
cu apă a comunei să se delege serviciul unui operator autorizat, să se țină 
evidența consumului pentru a monitoriza de unde rezultă piederile la 
rețeaua de alimentare cu apă  și să se prevadă în buget bani pentru 
întreținerea conductelor.Dl. cons. Mosora Teofil se înscrie la cuvânt 
precizând  ca este foarte binevenit art.2 al hotărârii și anume să se țină 
evidența orelor  și lucrărilor efectuate de către beneficiarii de ajutor social, 
prin întocmirea lunară a unui raport de activitate și a foii de prezență, iar în 
ceea ce privește munca prestată de beneficiarii  de ajutor social să se facă 
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curățenie și pe străzi nu doar în centrul comunei.De asemenea dl. consilier 
Mosora Teofil mai solicită să fie atenționați proprietarii imobilului familiei 
Lungu, imobil care este în stare foarte avansată de degradare. Nemaifiind 
alte înscrieri la cuvânt, președintele de ședință supune aprobării  consiliului 
local proiectul de hotarare analizat, acesta fiind aprobat cu 9 voturi “pentru” 
, 0 voturi “impotriva”  și 0 “abtineri”,  adoptându-se Hotararea nr.35 
/20.12.2016, privind aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2017, 
cuprinzând lucrările de interes local care se vor efectua de către 
beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat. 

La punctul-Discuții, întrebări, interpelări, răspunsuri-  se înscrie la 
cuvânt dl. primar menționând că, în legătură cu recuperarea sumei imputate 
de Curtea de Conturi  cu titlu de pierderi la rețeaua de alimentare cu apă, s-
a interesat și la avocat, că cea mai legală soluție care o putem lua e să se 
recupereze procentual cu cantitatea de apă consumată de către fiecare 
consumator, și că dacă  mergem pe recuperarea unei sume fixe de la 
fiecare consumator putem fi atacați în instanță, propunerea domniei sale 
fiind de recuperare în funcție de cantitatea de apă consumată. Dl. primar 
menționează că perioada supusă contrului este ianuarie 2013- aprilie 2016, 
fiind vorba de consumatorii care s-au racordat până în luna aprilie 2016 și 
că suma se poate recupera în termen de trei ani, dl.primar rugand d-nii 
consilieri să se exprime prin vot cu privire la propunerea facută, 
exprimându-se 7 voturi “pentru” , 1 vot “impotriva” ( dl. cons. Lanțoș Ioan)  
si 1 “abtinere” ( dl. cons. Mosora Teofil). 

În continuarea ședinței dl. primar aduce la cunoștința d-nilor consilieri 
că, referitor la linia continua trasata pe DN, se va analiza în comisia tehnică 
a DRDP Brașov posiblitatea de modificare a semnalizarii existente; în ceea 
ce privește amenajarea stației de maxi taxi , aceasta se va face cu piatră , 
iar în ceea ce privește pășunile  se va constitui o comisie din care  va face 
parte dl. viceprimar, dl. ing. Vincze Peter și să se desemneze încă trei 
consilieri locali, fiind propuși dl. Vuță Ionel, dl. Mosora Teofil și dl. Lanțoș 
Ioan, comisie care să verifice modul în care au fost duse la îndeplinire 
obligațiile constractuale de către utilizatorii de pajiști. 

O altă problem adusă în atenția d-nilor consilieri de către dl. primar este 
aceea a alegerii delegaților satești în satele Dileu Vechi, Giuluș și Lăscud, 
invitând d-nii consilieri care doresc să participe în data de 22.12 a.c la 
aceste adunări satești. Dl. consilier Szente Ioan se înscrie la cuvânt, 
mulțumind d-lui primar pentru sprijinul acordat pentru realizarea activității 
din 9 decembrie, exprimându-și însă nemulțumirea că în afară de dl.primar, 
dl.viceprimar și dl. consilier Mosora Teofil nici un alt consilier local nu a fost 
prezent, nici măcar consilierii locali din comisia de cultură. 
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Nemaifiind alte inscrieri la cuvânt, dl. primar invită pe acesată cale d-
nii consilieri în data de 29.12 la o întrunire, având în vedere finalul de an,  
după care  președintele de ședință multumește celor prezenți, declarând 
şedinţa închisă, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal. 
 
 
           Președinte de ședință,                                          Secretar, 
           Szekely Janos-Szilard                         Crefelean Anicuţa -Ramona                                                      
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


