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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi 25 MAI 2016 cu ocazia  şedintei ordinare 
a consiliului local 

 
 
 Preşdintele de şedinţă dl. consilier Lanțoș Ioan  deschide sedinţa  
ordinară a consiliului local aratand ca aceasta a fost convocata prin 
Dispozitia primarului comunei Ogra nr.217/19.05.2016, fiind prezenti 10 
membrii ai consiliului local, lipsind dl. Demeter Gyula Jozsef, sedinta fiind 
statutara şi putându-se desfasura.  

Participa la sedinta d-nii Demeter Gheorghe si Sima Zaharie-delegati 
satesti din satele Dilleu Vechi și Giuluș, 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 
rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2016; 

2. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, pentru 
aprobarea Raportului privind executia bugetului comunei Ogra pe 
trimestrul I al anului 2016; 

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

“pentru” a membrilor prezenti (10). 
In continuarea sedintei se supune aprobarii consiliului local procesul 

verbal al sedintei anterioare,acesta fiind aprobat cu 10 voturi “pentru” 0 
voturi “impotriva” si 0 “abtineri”. 

La primul punct al ordinii de zi - Proiect de hotarare inaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe 
anul 2016, proiect avizat favorabil de catre comisiile de specialitate ale 
consilului local presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar, care 
precizeaza ca bugetul local se rectifica cu suma de 71.000 lei, conform 
proiectului inaintat atat la partea de venituri cat si la cheltuieli , total buget 
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rectificat fiind de 3.957 mii lei, presedintele de sedinta invitand la discutii pe 
marginea acestui punct al ordinii de zi; nefiind inscrieri la cuvant 
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.23/2016. 

La punctul doi al ordinii de zi- Proiect de hotarare inaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, pentru aprobarea Raportului privind executia bugetului 
comunei Ogra pe trimestrul I al anului 2016,presedintele de sedinta da 
cuvantul d-lui primar care mentioneaza ca, este vorba de aprobarea 
executiei bugetului pe trimestrul I al anului 2016 si ca cheltuielile au fost 
efectuate conform rectificarilor aprobate de catre consilliul local, 
presedintele de sedinta invitand  la discutii pe marginea acestui punct, 
nefiind inscrieri la cuvant supune aprobarii consilului local proiectul de 
hotatare analizat, acesta fiind aprobat cu 10 voturi ”pentru”, 0 voturi 
“impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr. 24/2016. 

La punctul- Discutii, intrebari, interpelari, raspunsuri- subsemnata am 
adus la cunostinta consiliului local  adresa Institutiei Prefectului 
nr.4.801/04.05.2016, inregistrata la comuna Ogra sub nr.2.559/10.05.2016 
prin care se comunica ca a fost constatat un aspect de nelegalitate asupra 
Hotararii Consiliului Local nr.10/21.03.2016, referitoare la inchirierea 
suprafetelor de pasune aflate in domeniul privat al comunei Ogra, intrucat a 
fost aprobata inchireierea pentru anul 2016, ceea ce contravine prevederilor 
art.9 alin.(2) al OUG 34/2013 care prevede ca, contractele de inchiriere se 
incheie pe o perioada cuprinsa intre 7 si 10 ani; fata de cele constatate se 
va comunica raspuns ca amenajametul pastoral pentru comuna Ogra este 
in curs de avizare, hotararea adoptata producand-si efectele juridice, fiind 
incheiate la aceasta data contracte de inchiriere cu utilizatorii de pajisti care 
la randul lor au declarat suprafetele de teren utilizate la A.P.I.A.  

In continuarea sedintei se inscrie la cuvant dl. Demeter Gheorghe-
delegat satesc din satul Dileu  Vechi care isi exprima nemultumirea fata de 
faptul ca politia nu a luat masuri impotriva celor care au spart geamuri si 
becuri  la caminul cultural din satul Dileu Vechi, desi chiar dansul a anuntat 
evenimentele la 112; in ceea ce priveste colaborare cu primaria, dl. primar 
si dl. viceprimar, dl. Demeter Gh. isi exprima multumirea privind modul de 
colaborare din cei 4 ani de mandat si de starea in care se afla drumurile din 
Dileu Vechi a caror stare a fost imbunatatita prin pietruire.Dl. Sima Zaharie-
delegat satesc din satul Giulus se inscrie la cuvant mentionand ca este 
multumit datorita faptului ca in general lucrurile au evoluat in comuna Ogra, 
ca drumurile  sunt bune dar ca mai sunt probleme cu intretinerea santurilor, 
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ca nu au fost sanctionati cei care nu isi indeplinesc obligatia de curatire cat 
si datorita faptului ca se incaseaza ajutoare sociale si nu se lucreaza. 

In continuarea sedintei se  da cuvantul d-lui primar care multumeste 
tuturor celor prezenti pentru activitatea si colaborarea avuta in acesti 4 ani, 
fiind ultima sedinta ordinara din acest mandat, mentionand ca spera ca in 
continuare sa fie un exemplu de colaborare si continuare a bunei relatii. Dl. 
consilier Demeter Gyula cere permisiunea de a intra in sala de sedinta, 
cerandu-si scuze pentru intarzire.Dl. primar aduce la cunostinta consiliului 
local comunicarea M.D.R.A.P. si anume ca a fost aprobat pentru finantare 
in perioada 2016-2019,obiectivul de investitie-Asfaltare drum Giulus,Lascud 
enumerand documentele care trebuie depuse la minister in vederea 
incheierii contractului de finantare, dupa care se va putea organiza licitatia 
pentru executia lucrarii; de asemenea  mai precizeaza dl. primar ca firma 
de consultanta ne-a comunicat ca proiectul depus si care vizeaza 
reabilitarea caminelor culturale Ogra, Dileu Vechi si Vaideiu este declarat 
eligibil, fiind aprobat pentru finantare, precizand ca dansul crede ca a fost 
un mandat ascendent si ca spera sa poata continua proiectele care 
urmeaza.In continuarea sedintei  presedintele de sedinta propune, avand in 
vedere finalul de mandat care se apropie, ca fiecare consilier local sa 
spuna cateva cuvinte ; dl. consilier Meghesan Ioan.-multumeste celor 
prezenti pentru faptul ca l-au suportat in acesti 4 ani, precizand ca este la 
ultima sedinta política si ca este placut surprins de rezultatele d-lui primar, 
urandu-i in continuare sanatate si succes; dl. consilier Neacsa Teodor. 
mentioneaza ca nu are prea multe de spus, fiind de parere ca a fost un 
madat bun atat al consiliului local cat si al d-lui primar;dl. consilier Demeter 
Tiberiu isi exprima multumirea fata de activitatea consiliului local si a d-lui 
primar urand succes candidatilor; dl. consilier Demeter Iosif multumeste 
pentru intelegerea si colaborare din acesti 4 ani, urand succes candidatilor; 
dl. consilier Oltean Ioan-multumeste pentru colaborare si succes 
candidatilor;dl. consilier Bidi Ioan-multumeste pentru colaborare si ureaza 
succes candidatilor si d-lui primar;dl. consilier Demeter Gyula-Jozsef 
mentioneaza ca desi a avut o perioada scurta  de mandat a constatat ca a 
existat intelegere in cadrul consiliului local, urand succes candidatilor si ca 
urmatorul consiliu local sa fie tot asa, ca o echipa;dl. consilier Mosora Teofil 
precizeaza ca este multumit lucrurile care s-au facut in cei 4 ani de 
activitate, urand succes  d-lui primar si candidatilor; dl. Sima Zaharie-
delegat satesc din satul Giulus precizeaza ca dupa alegeri consilierii local 
trebuie sa lase la o parte interesele politice si sa reprezinte interesele 
oamenilor care i-au ales; d-na consiler Rata Nicoleta –Bianca mentioneaza 
ca a fost un mandat bun, cu implicarea d-lui primar;dl. consilier Porumb 
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Vasile mentioneaza ca activitatea d-lui primar a fost una foarte buna si ca 
desi au mai existat unele contre la inceput intre d-nii consilieri a existat 
colaborare, urand succes d-lui primar in continuare; subsemnata am 
multumit celor prezenti pentru colaborarea din acesti 4 ani cu speranta ca  
urmatorul consiliu local sa includa si consilieri actuali, care au deja 
experienta in acest domeniu,urand succes d-lui primar si celor care 
candideaza pe liste de consilieri local; dl. viceprimar Lantos Ioan 
mentioneaza ca rezultate se vad si ca spera ca dl. primar sa ramana in 
continuare, multumind d-nilor consilieri pentru colaborare si rugandu-i sa fie 
alaturi si de viitorul viceprimar. 

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, 
                  Lanțoș Ioan                              Crefelean Anicuţa -Ramona                                                      
                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


