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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi 31 mai 2016 cu ocazia  şedintei extraordinare 
a consiliului local 

 
 
 Preşdintele de şedinţă dl. consilier Lantos Ioan deschide sedinţa  
extraordinară a consiliului local aratand ca aceasta a fost convocata prin 
Dispozitia primarului comunei Ogra 235/27.05.2016, fiind prezenti 9 
membrii ai consiliului local, lipsind d-na Raţă Nicoleta Bianca si dl. Demeter 
Gyula Jozsef, 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 urmatorul punct: 

1. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind  
aprobarea inițierii demersurilor în vederea concesiunii directe către E-ON-
Distribuție România SA a unei suprafețe de 25 mp teren apartinând 
domeniului privat al comunei Ogra, situat în intravilanul localității Ogra, în 
vederea mutării stației de reglare de sector (SRS) din parcul localității Ogra. 

Ordinea de zi prezentata este aprobata cu unanimitate de voturi 
“pentru” a membrilor prezenti (9). 

Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar, care precizeaza ca 
este vorba despre o solicitare a E-ON prin care ni se cere sprijin prin 
alocarea unei suprafete de 25 mp teren pentru mutarea statiei de reglare de 
sector care se afla in parcul din localitatea Ogra, pe un alt amplasament;dl. 
primar precizeaza ca consiliul local a fost convocat in sedinta extraordinara 
intrucat cei de la E-ON au nevoie de o confirmare din partea autoritatii 
locale ca sa poata sa prevada in cadrul proiectului care se intocmeste un alt 
amplasament pentru casa de reglare,avand in vedere ca E-ON urmeaza sa 
efectueze lucrari de modernizare a retelei de distributie a gazelor naturale; 
dl. primar mai precizeaza ca a fost identificata o suprafata de teren in zona 
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fostei case de pompe, situat in intravilan si care ar corespunde pentru 
realizarea constructiei E-ON, prin mutarea casei de reglare putand sa  
facem si o amenajare corespunzatoare a parcului din centrul 
comunei.Presdintele de sedinta invita la discutii, nefiind inscrieri la cuvant 
se supune aprobarii consiliului local proiectul de hotrare analizat,acesta 
fiind aprobat cu 9 voturi ”pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”, 
adoptandu-se Hotararea nr. 25/2016. 

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

 
                                                                                            Intocmit 
               Președinte de ședință,                                      Secretar, 
                    Lanțoș Ioan                                Crefelean Anicuţa -Ramona                                                      
                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


