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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi 16 februarie 2016 cu ocazia  şedintei extraordinara 
a consiliului local 

 
 
 Presedintele de sedinta dl. consilier Demeter Tiberiu deschide sedinta  
extraordinara a consiliului local aratand ca aceasta a fost convocata prin 
Dispozitia primarului comunei Ogra nr.136/12.02.2016, fiind prezenti 9 membrii ai 
consiliului local, lipsind dl. Porumb Vasile si d-na Rata Nicoleta Bianca, 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 prezintă ordinea de zi care 
cuprinde urmatoarele puncte: 

1. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
aprobarea Retelei scolare de pe raza comunei Ogra, a unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat si particular, cu structurile aferente,pentru 
anul scolar 2016-2017; 

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

membrilor prezenti (9). 
La primul punct al ordinii de zi - Proiect de hotarare inaintat de dl. primar 

Palaghie Marian, privind aprobarea Retelei scolare de pe raza comunei Ogra, a 
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular, cu structurile 
aferente,pentru anul scolar 2016-2017 , se mentioneaza de catre subsemnata ca 
este vorba despre aprobarea retelei unitatilor de invatamant de stat si particular 
de pe raza comunei Ogra pentru care s-a primit avizul conform din partea 
Inspectoratului Scolar Judetean Mures si care trebuie aprobata de catre consiliul 
local, pe raza comunei existand urmatoarele unitati de invatamant:Scoala 
Gimnaziala Ogra, Scoala Primara Lascud, Gradinita cu Program Normal Lascud, 
Gradinita cu Program Normal Ogra si Dileu Vechi, Gardinita cu Progran Normal 
Vaideiu si unitatea de invatamant privat Scoala Gimnaziala “Sole Deo Gloria” din 
satul Vaideiu. D-nii consilieri sunt invitati la discutii de catre presedintele de 
sedinta, nefiind inscrieri la cuvant supune aprobarii consilului local proiectul de 
hotarare analizat , acesta fiind aprobat cu 9 voturi „pentru” 0 voturi „impotriva” si 0 
„abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr.7/2016. 
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La punctul- Discutii, intrebari, interpelari, raspunsuri- se inscrie la cuvant 
dl.primar mentionand ca exista o problema referitoare la prestarea serviciului de 
salubritate, intrucat in 2 februarie a incetat contractul care era incheiat cu 
Schuster Ecosal Sighisoara iar conform instiintarii din partea operatorului, pentru 
a continua prestarea serviciului acesta solicita modificarea tarifului la suma de 
7.723 lei/luna +TVA, fata de 4.700 lei/luna+TVA cat s-a achitat anterior, Schuster 
Ecosal fiind titular al depozitului de la Sighisoara unde se transporta deseurile 
menjere. Dl. primar mai mentioneaza ca a luat legatura si cu alti operatori si a 
cerut oferte de pret ca spre exemplu Prescon Iernut care ar avea un pret mai 
bun, insa aceasta societate nu poate sa presteze la noi intrucat nu i s-ar mai 
permite depozitarea la Sighisoara a deseurilor menajere pe care le colecteaza 
din alte localitati in care presteaza acest serviciu; de asemenea dl. primar mai 
arata faptul ca s-a solicitat oferta de pret si din partea Salubriserv Tg. Mures insa 
oferta acestora se ridica la costul de 7.87 lei/luna/persoana pe cand la Schuster 
Ecosal costul ar fi de  cca 5 lei si ceva/luna/persoana. Dl. primar mai 
mentioneaza ca ar mai fi o varianta, ca a discutat cu cei de la Agentia pentru 
Protectia Mediului si anume sa construim noi o platforma betonata pentru 
depozitarea temporara a deseurilor menajere, de unde sa se transporte mai apoi 
la centrul de depozitare, dand ca si exemplu Primaria Raciu care procedeaza la 
fel, putandu-se face selectia deseuriloe cu  cei de la ajutorul social sau sa se 
angajeze o firma , iar dupa selectare sa se transporte la centrul de depozitare; dl. 
primar mai mentioneaza ca costurile de preluare difera astfel ca la Sighisoara 
costul este de 19 euro/tona, Cluj-13 euro/tona iar la Bistrita-10 euro/tona si 
practic s-ar plati numai transportul, intreband d-nii consilieri care varianta 
considera dansi ca este mai buna majorarea pretului sau rectificarea bugetului 
pana la realizarea investitiei. Dl consilier Bidi I. intreaba daca nu ar fi o solutie 
cumpararea unei masini pentru transport, dl. primar raspunznadu-I ca difera 
capacitatea de transport, firmele avand containere mari, chiar si de 20 tone, pe 
cand noi am putea transporta mult mai putin, chiar si cu o masina proprie.Dl. 
consilier Demeter Tiberiu se inscrie la cuvant intreband daca nu ar fi mai mici 
costurile daca s-ar colecta din doua in doua saptamani, dl. primar mentionand ca 
se va discuta si aceasta varianta.Dl. primar mai precizeaza ca , cantitatea de 
deseuri pe localitatea Ogra  care intra in statia de sortare Tarnaveni + este totusi 
mare , conform datelor din anul 2015 :ianuarie-33 tone, aprilie- 41 tone, mai-34 
tone, septembrie-42 tone, precizand ca dansul este de parere ca sa se mearga 
pe comanda si sa facem demersuri  pentru realizarea unei platforme iar dupa 
relizarea platformei sa putem face noi selectarea.Dl consilier Neacsa T. este de 
parere ca oamenii ar trebui atentionati sa colecteze separat plastic de alte 
deseuri menajere si ca ar trebui verificata masina cand incepe sa colecteze, sa 
se vada daca este goala. Dl. cons. Demeter Tiberiu este de parere ca daca se va 
realiza platforma ar trebui sa avem in vedere si satele, ca sa se asigure prestarea 
serviciului pe toata comuna si sa se faca o analiza aproximativa a costurilor.  
Avand in vedere ca toti prestatorii au impus preturi mari subsemnata am 
mentionat este vorba de concurenta neloiala prin impunerea unor preturi in urma 
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unor intelegeri intre prestatori, si ca sunt fapte cu care poate fi sesizat Consiliul 
Concurentei iar in ceea ce priveste costurile acestea trebuie suportate de 
beneficiari,de polulatie intrucat este vorba despre un serviciu public care se 
presteaza.In continuarea sedintei dl. primar aduce la cunostinta d-nilor consilieri o 
Nota de informare prin care ni se comunica de catre societatea care asigura 
intretinerea echipamentelor informatice, ca incepand cu luna aprilie 2016 
producatorii browserelor Mozilla si Google Chrome au anuntat ca nu mai asigura 
asistenta si nu mai efectueaza update de securitate pentru softurile dezvoltate de 
acestia pe platforma de operare Windows XP si Vista, existand riscul de virusare, 
pierdere, degradare si expunere a datelor  si imposibilitatea de a vizualizare a 
informatiilor pe care aceste programe le prelucreaza, recomandand inlocuirea 
echipamentelor din cadrul institutiei pe care ruleaza Windows XP si Vista, dl. 
primar mentionand ca vor trebui facute investitii in acest sens, avand in vedere ca 
se apropie si campania A.P.I.A. In continuarea sedintei dl. consilier Neacsa T. se 
inscrie la cuvant precizand ca trebuie luate masuri intrucat drumul de langa cimitir 
este impracticabil si sa se aduca la cunostinta celor care il folosesc sa il si 
intretina, intrucat  trebuie pietruit. 

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, 
                    Demeter Tiberiu                                 Crefelean Anicuţa -Ramona                                                      
                                                                     

 
 
 
 

  


