ROMANIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 13 ianuarie 2017, 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.1/06.01.2017, fiind prezenti 9
membrii ai consiliului local, lipsind d-nii. Deac Ioan-Marcel și Varga
Romulus, sedința fiind statutară şi putându-se desfasura.
Participă la ședință dl. primar Palaghie Marian ,subsemnata
Crefelean Anicuța-Ramona-secretar și d-nii Păcurar Marius- delegat satesc
din Vaideiu, Boșa Vasile- delegat satesc din Dileu Vechi, Șușcă Ionică –
delegat sătesc din Lăscud , Chelza Cornel- delegat sătesc din Giuluș.
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, pentru
validarea Dispoziţiei nr.409/27.12.2016, privind majorarea bugetului
local al comunei Ogra pe anul 2016;
2. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului
comunei Ogra;
3. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian privind
aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de
specialitate al primarului comunei Ogra, pentru anul 2017;
4. Discutii,intrebari,interpelari, raspunsuri.
Ordinea de zi prezentata este aprobata cu unanimitate de voturi
“pentru” a membrilor prezenți (9). In continuarea ședinței secretarul
comunei supune aprobării consiliului local procesul verbal al ședintei din
data de 20.12.2016, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi
“pentru”(9) a membrilor prezenţi.
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La primul punct al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl.
primar Palaghie Marian, pentru validarea Dispoziţiei nr.409/27.12.2016,
privind majorarea 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 majorarea bugetului local cu suma de 522 mii lei alocați prin
hotarare de guvern pentru calamitățile naturale din luna august. Dl. primar
menționează că aceste sume trebuiau să fie cuprinse în bugetul pe anul
2016, banii urmând să fie investiți în anul 2017. D-nii consilieri sunt invitați
la discuții, dl. cons. Neacșa Teodor întrebând dacă banii sunt numai pentru
satul Lăscud, dl. primar răspunzându-i că sunt și pentru Dileu Vechi,
Vaideiu și Giuluș și că lucrările se vor efectua în primăvară, după cum ne
va permite vremea, se va întocmi proiect și licitație prin SEAP.Nemaifiind
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.1 /13.01.2017
pentru validarea Dispoziţiei nr.409/27.12.2016, privind majorarea
bugetului local al comunei Ogra pe anul 2016.
La punctul doi al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl.
primar Palaghie Marian, privind modificarea Statului de funcţii al aparatului
de specialitate al Primarului comunei Ogra- președintele de ședință dă
cuvântul d-lui primar, care menționează că este vorba de transformarea
postului vacantat la registru agricol, din consilier superior în consilier
debutant și pe care intenționăm să îl ocupăm prin recrutare.D-nii consilieri
sunt invitați la discuții pe marginea acestui punct al ordinii de zi , dl. cons.
Mosora Teofil întrebând daca postul va fi tot cu studii superioare, dl. primar
răspunzându-i că da. Nemaifiind înscrieri la cuvânt,președintele de ședință
supune aprobării consiliului local proiectul de hotarare analizat acesta fiind
aprobat cu 9 voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”, adoptanduse Hotararea nr.2 /13.01.2017, privind modificarea Statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Ogra.
La punctul trei al ordinii de zi - Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice
din aparatul de specialitate al primarului comunei Ogra, pentru anul 2017,
dl. primar menționează că este vorba de aprobarea planului de ocupare pe
anul 2017 având în vedere că în urma concursului organizat în luna
decembrie 2016 candidații nu au întrunit punctajul minim de 50 de puncte la
proba scrisă, urmând să demarăm procedura pentru organizarea unui nou
concurs. Nemaifiind înscrieri la cuvânt,președintele de ședință supune
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aprobarii consiliului local proiectul de hotarare analizat acesta fiind aprobat
cu 9 voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se
Hotararea nr.3/13.01.2017, privind aprobarea Planului de ocupare a
functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei
Ogra, pentru anul 2017.
La punctul-Discuții, întrebări, interpelări, răspunsuri- se înscrie la
cuvânt dl. primar menționând că, în legatură cu finanțarea drumului GiulușLăscud s-au primit 12 mld. lei în anul 2016 iar anul acesta în 6 ianuarie am
mai primit 58 mld.lei, prin deci în total 70 mld. pentru a începe lucrările,
sume pe care le vom cuprinde în buget de îndată ce le vom primi în
trezorerie.Dl. consilier Vuță Ionel se înscrie la cuvânt menționând că, în
legătură cu măsurile care s-au luat pentru recuperarea pierderilor la rețeaua
de apă este sunat și oprit pe strada, oamenii fiind nemulțumiți, dânsul fiind
de părere că la momentul înlocuirii contorului ar fi trebuit să se încheie un
proces verbal de constatare și să se aibe în vedere, să se verifice consumul
de apă înainte și după înlocuirea contorului, exprimându-și nemulțumirea
față de faptul că nu au fost luate măsuri dacă s-a știut că sunt aceste
pierderi la rețeaua de apă, dl. primar menționând că a spus și în consiliul
local anterior că sunt aceste pierderi, iar noi nu avem înființat serviciul de
alimentare cu apă, persona care să se ocupe de această activitate sau bani
alocați pentru remedierea defecțiunilor. Dl. primar mai precizează că a
primit asigurări de la Aquaserv că de îndată ce va permite timpul se va
demara procedura de preluare a rețelei de apă, iar cei de la Aquaserv vor
merge din casă în casă pentru citirea și sigilarea contoarelor.Dl. cons.
Mosora Teofil menționează că problema sigilării contoarelor s-a mai
discutat, s-au cumpărat sigilii dar nu s-au montat, dl. consilier fiind de
părere că vom fi acționați în instanță de către cetățeni, dl. primar
menționând ca suma se poate plăti în trei ani după care se percep
penalități.
În continuarea ședinței dl. primar aduce la cunoștința consiliului local
că au fost aleși delegații sătești în satele Dileu Vechi – Bosa Vasile, GiulușChelza Cornel și Lăscud- Șușcă Ionică , aceștia fiind prezenți la ședință,
întrebându-i dacă sunt probleme pe sate.Dl. Păcurar Marius precizează că
în Vaideiu sunt probleme cu
câteva corpuri de iluminat care nu
funcționează, dl. primar precizând că urmează să cerem rezilierea
contractului de concesiune a lucrarilor de eficientizare energetică cu Total
Strada și să concesionăm această activitate către un alt operator.Dl.
consilier Mosora Teofil se înscrie la cuvânt aratând că ar trebui luate măsuri
pentru asigurarea parcării mașinilor școlii în curtea /incinta primăriei având
în vedere că în prezent aceștia parchează în centrul comunei ocupând
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locurile de parcare pentru celelalte mașini. Dl. Chelza Cornel- delegat
sătesc din satul Giuluș menționează că oamenii sunt nemulțumiți că nu au
fost curățate de zăpadă toate străzile, dl.primar menționând că dânsul a
fost în noaptea de 11 ian.cu tractorul dânsului și s-a ocupat de deszăpezire
și că pe străzile unde a avut loc să întoarcă a intrat. Dl. cons. Mosora Teofil
se înscrie la cuvânt întrebând ce se întâmplă cu colectarea gunoiului,
dl.primar raspunzându-i că a fost defectă mașina, și că urmează să cerem
oferte și de la alți operatori întrucât din februarie urmează să funcționeze
depozitul de la Sînpaul, unde timp de 1 an de zile se poate depozita si
nesortat, costurile fiind de 62 lei+ TVA /tonă gunoi depozitat, la care se
adaugă taxa către mediu – 80 lei+TVA, plus costul cu colectarea; dl. primar
mai menționează că urmează să se organizeze zonal , prin ADI Ecolect,
licitație pentru alegerea unui operator zonal și să fim arondați la o stație de
transfer, cel mai probabil la Sînpaul. Dl. consilier Neacșa Teodor este de
părere că ar trebui să se verifice mașina de gunoi pentru a cunoște
cantitatea de gunoi care se colectează lunar și pentru care achităm
depozitarea, fiind de părere că nu putem avea 30 t.de gunoi/luna pe Ogra ,
dânsul estimând o catitate de cca. 15 t.
În continuarea ședinței dl. Boșa Vasile-delegat satesc din Dileu Vechi
aduce în atenția d-lui primar că o dorință a tinerilor din Dileu Vechi este
amenajarea unui teren de fotbal , dl. primar menționând ca se va avea în
vedere în anul acesta să se găsescă o locație și că suntem în discuție cu
realizarea unui centru social pentru bătrâni care să funcționeze în fosta
clădire a scolii din Dileu Vechi.
Nemaifiind alte inscrieri la cuvânt, președintele de ședință multumește
celor prezenți, declarând şedinţa închisă, drept pentru care s-a întocmit
prezentul proces verbal.
Președinte de ședință,
Szekely Janos-Szilard

Secretar,
Crefelean Anicuţa -Ramona
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