ROMANIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 28 februarie 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._____/22.02.2017, fiind prezenti 11
membrii ai consiliului local, sedința fiind statutară şi putându-se desfasura.
Participă la ședință dl. primar Palaghie Marian, subsemnata Crefelean
Anicuța-Ramona și d-nii Păcurar Marius- delegat satesc din Vaideiu, Boșa Vasiledelegat 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 aprobarea
unor măsuri în vederea înscrierii în Cartea Funciară a dreptului de proprietate
asupra unor imobile- terenuri, aparținând domeniului public al comunei Ogra;
2. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian privind aprobarea
acordării unui ajutor financiar de urgenţă;
3. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, pentru modificarea
Hotararii Consiliului local Ogra nr.32/20.12.2016 , privind stabilirea impozitelor
si taxelor locale precum si a zonelor in cadrul comunei Ogra, incepand cu anul
2017;
4. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar, pentru aprobarea Raportului privind
executia bugetului comunei Ogra pe trimestrul IV al anului 2016;
5. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind alegerea
președintelui de ședință a consiliului local pentru perioada martie-mai 2017;
6. Discutii,intrebari,interpelari, raspunsuri.
Ordinea de zi prezentata este aprobata cu unanimitate de voturi “pentru” a
membrilor prezenți (11). In continuarea ședinței, subsemnata, am supus aprobării
consiliului local procesul verbal al ședintei din data de 30.01.2017, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi “pentru”(11) a membrilor prezenţi.
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La primul punct al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian, pentru aprobarea unor măsuri în vederea înscrierii în Cartea
Funciară a dreptului de proprietate asupra unor imobile- terenuri, aparținând
domeniului public al comunei Ogra,proiect avizat favorabil de către comisiile de
specialitate și compartimentul de resort din cadrul aparatului de spacialitate al
primarului, președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar care menționează că
este vorba de înscrierea în cartea funciară a terenului aferent Școlii din Dileu
Vechi unde figura în inventarul aprobat prin hotărâre de guvern doar 1752 mp în
realitate masurându-se o suprafață mai mare -2.100 mp iar la Dispensarul Uman
Ogra în inventar figurând doar 348 mp teren, în realitate suprafața aferenta fiind
de 3.280 mp. Dl. primar menționează că aceste demersuri se fac având în vedere
că se dorește depunerea unor proiecte pe fonduri europene și anume realizarea
unui centru de vârstnici la Dileu Vechi iar în incinta dispensarului construirea
unei noi grădinițe, având în vedere că numărul de copii este în creștere, conform
datelor primite de la medicul de familie.Dl. consilier Szente Ioan se înscrie la
cuvânt întrebând de se se face doar înscriere provizorie a unor suprafețe în CF ,
subsemnata raspunzându-i că suprafața înscrisă în inventarul aprobat prin
hotărâre de guvern se poate înscrie definitiv în cartea funciară în proprietatea
comunei Ogra iar diferența se va înscrie provizoriu urmând ca după actualizarea
inventarului prin hotărâre de guvern să se facă înscrierea definitivă a diferenței de
suprafață în cartea funciară.
Nemaifiind înscrieri la cuvânt,președintele de ședință supune aprobarii
consiliului local proiectul de hotarare analizat acesta fiind aprobat cu 11 voturi
“pentru” , 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr.5
/28.02.2017, pentru aprobarea unor măsuri în vederea înscrierii în Cartea
Funciară a dreptului de proprietate
asupra unor imobile- terenuri,
aparținând domeniului public al comunei Ogra.
La punctul doi al ordinii de zi - Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian privind aprobarea acordării unui ajutor financiar de
urgenţă,proiect avizat favorabil de către compartimentul de specialitate și
comisiile de specialitate din cadrul consiliului local, președintele de ședință dă
cuvântul d-lui primar care menționează că este vorba despre acordarea unui
ajutor financiar in cuantum de 500 lei pentru familia d-lui Meruțiu Ionel din Dileu
Vechi, care a decedat, și care nu realiza nici un fel de venituri nefiind beneficiar
de ajutor social sau de pensie. D-nii consilieri sunt invitați la discuții de către
președintele de ședință, nefiind înscrieri la cuvânt, supune aprobării consiliului
local proiectul de hotărâre analizat acesta fiind aprobat cu 11 voturi “pentru” , 0
voturi “impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr.6 /28.02.2017,
privind aprobarea acordării unui ajutor financiar de urgenţă.
La punctul trei al ordinii de zi - Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian, pentru
modificarea Hotararii Consiliului local Ogra
nr.32/20.12.2016 , privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a
zonelor in cadrul comunei Ogra, începand cu anul 2017, proiect avizat favorabil
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de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului și de către comisiile de specialitate din cadrul consiliului local, se da
cuvântul d-lui primar care arată că se propune abrogarea anexei privind taxele
extrajudiciare din hotararea consilului local de aprobare a impozitelor si taxelor
locale pe anul 2017, ca urmare a modificărilor legislative care au aparut și
stabilirea taxei de salubritate în cazul unităților care desășoară activități de
servicii hoteliere și instituții publice în cunatum de 250 lei/luna, fiind vorba de
castelul Haller, primarie, scoala și dispensar. D-nii consilieri sunt invitați la discuții
de către președintele de ședință, nefiind înscrieri la cuvânt, supune aprobării
consiliului local proiectul de hotărâre analizat acesta fiind aprobat cu 11 voturi
“pentru” , 0 voturi “impotriva”
si 0 “abtineri”,
adoptandu-se Hotararea
nr.7/28.02.2017, pentru
modificarea Hotararii Consiliului local Ogra
nr.32/20.12.2016 , privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a
zonelor in cadrul comunei Ogra, incepand cu anul 2017.
În continuarea ședinței se trece la analiza punctului patru al ordinii de zi, a
proiectului de hotărâre înaintat de dl. primar, pentru aprobarea Raportului privind
executia bugetului comunei Ogra pe trimestrul IV al anului 2016, proiect avizat
favolabil de către comisiile de specialitate ale consiliului local și compartimentul
de specialitate; președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar, care
menționează ca este vorba de aprobarea execuției bugetului pe trimestrul IV
2016,execuție care se prezintă conform rectificărilor aprobate prin hotărârile
consiliului local, președintele de ședință invitând la discuții pe marginea acestui
punct, nefiind inscrieri la cuvânt supune aprobarii consiliului local proiectul de
hotarare analizat, acesta fiind aprobat cu 11 voturi ”pentru”, 0 voturi “impotriva” si
0 “abtineri”, adoptandu-se Hotărârea nr. 8/28.02.2017, pentru aprobarea
Raportului privind executia bugetului comunei Ogra pe trimestrul IV al
anului 2016.
La punctul cinci al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian, privind alegerea președintelui de ședință a consiliului local
pentru perioada martie-mai 2017,președintele de ședință propune ca pentru
următoarele trei luni să indeplinească acesată calitate dl. cons.Neacșa Teodor,
propunerea fiind aprobată cu 11 voturi ”pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”,
adoptandu-se Hotărârea nr. 9/28.02.2017, privind alegerea președintelui de
ședință a consiliului local pentru perioada martie-mai 2017.
La punctul șase-Discuții, întrebări, interpelări, răspunsuri- se înscrie la cuvânt
dl. primar pentru a aduce în atenția d-nilor consilieri mai multe probleme –
referitor la ilumintul public în satul Lăscud, dl. primar atrage atenția delagatului
sătesc din satul Lăscud că cineva, cu rea voință, ia siguranța pentru a întrerupe
iluminatul public în sat, întrucât în repetate rânduri a fost sesizată echipa de
întreținere și s-a constatat această problemă; la Dileu Vechi dl. primar întreabă
care este situația cu piatră depozitată în zona parcului, dl. Bosa Vasile
menționand ca sunt persoane care au luat piatră-d-nii Cotârlan, Puskas Feri și
care au spus că au discutat cu dl. primar si dl. Titiu I. de la Iernut, dl. primar
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precizând că nu a discutat și nu a dat voie nimănui să ia piatra și că piatra este
pentru pietruirea străzilor nu pentru curți. Dl.primar aduce la cunoștința d-nilor
consilieri că pentru asfaltarea drumului Giuluș-Lăscud în data de 17.03 este
ultima zi de solicitare a clarificărilor și dacă nu vor fi probleme se va putea intra
în line dreaptă pentru licitație pentru execuția lucrarii, iar în ceea ce privește
căminele culturale ultima zi de solicitare a clarificărilor este data de 20.03. Pentru
constituirea comiilor de licitație dl. primar propune din cadrul consiliului local pe
dl. Szekely Janos Szilard, dl. Hădărig Ioan –Cristian și dl. Deac Ioan Marcel –
pentru licitația privind asfaltarea drumului Giuluș-Lăscud iar pentru modernizarea
caminelor culturale propune pe d-nii Szente Ioan, Varga Romulus și Mosora
Teofil, membrii consilului fiind de acord în unanimitate cu propunerea
facută.Dl.primar mai aduce la cunoștința d-nilor consilieri că se intenționează
depunerea unui proiect pentru reabilitarea sau chiar asfaltarea drumului din
parcela Boierele cât și că se intenționează încheierea unui parteneriat cu comuna
Band pentru depunerea unui proiect privind asfaltarea drumului Ogra-Petea,
drum pentru care există un proiect care însă mai trebuie actualizat.Un alt proiect
care se intentionază a se depune se referă la reabilitarea Scolii Generale Ogra cu
cele două corpuri – fațadă, interioare și dotare iar pentru cealaltă clădire s-a
solicitat de la Minsterul Dezvoltării fonduri pentru finalizarea construcției; dl.
primar mai precizează că tot prin Ministerul Dezvoltării se pot accesa fonduri
pentru iluminatul public; de asemenea ca și viitoare proiecte care se
intenționează a le realiza anul acesta dl. primar menționează asflatarea strazii
cunoscută ca “ Chitila” cu fonduri alocate din bugetul local, demolarea remizei
PSI și amenajare parcare pentru mașini și microbuze cât și construire gard la
Școala Generală Ogra. Referitor la pășuni, menționează dl.primar, urmează să
se stabilească prețul în funcție de cantitatea de masă verde si prețul mediu
stabilit de către consiliul județean.De asemenea dl. primar mai aduce la
cunoștința d-nilor consilieri că o firmă din Tg. Mureș are nevoie de muncitori,
bărbați in domeniu de productie –realizare geamuri termopane, oferind salariul
minim pe economie si bonuri de masa iar la mai mult de 8 persoane dintr-o
localitate asigura si transportul, plata orelor suplimentare daca este cazul si a
simbetelor si chiar si cazarea persoanelor, program de 8 ore/zi, firma
desfasurându-si activitatea în zona Livezeni din Tg. Mureș.Dl. consilier Mosora
Teofil întreabă dacă nu ar fi bine să se asfalteze și celalalta stradă din zona
cunoscuta sub denumirea “Chiciogra” si strada unde locuieste dl. Neacsa; de
asemenea dl. consilier propune sa se aiba în vedere amenajarea drumului de pe
lângă calea ferată, înspre Sînpaul, care dacă se va nivela va fi chiar parcticabil și
să se ia măsuri întrucât cei care locuiesc în zona respectivă aruncă gunoi în acea
zonă.Dl. consilier Bocsardi Andras întreabă care este situația cu clădirea
nefinalizată din curtea școlii din Ogra, de ce mai este nevoie sa se construiască o
nouă clădire pentru grădiniță, dl. primar menționând ca oricum și dacă se va
finaliza clădirea aceea spațiul nu va fi suficient.
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Dl. Bosa Vasile, delegat sătesc din satul Dileu Vechi se înscrie la cuvânt
aducând în atenția d-lui primar problema drumului înspre Dileu Vechi cât și
stabilirea unei locații pentru un teren de fotbal. Dl.consilier Varga Romulus se
înscrie la cuvânt menționând ca ar fi câteva străzi pe care ar trebui să se pună
piatră, dl. primar raspunzându-i că au fost pietruire străzile principale. Dl. consilier
Szente Ioan se înscrie la cuvânt aducând la cunoștința d-nilor consilieri câteva
aspecte legate de munca culturală și anume că în data de 10 martie școala va
prezenta un program artistic cu ocazia Zilei Femeii și că dânsul a pregătit cu
tinerii din Ogra o piesă de teatru iar tinerii doresc organizarea unui bal al tinerilor
pe data de 17 sau 18 martie.In continuarea ședinței dl. viceprimar se înscrie la
cuvânt, menționând referitor la salubritate că ar trebui anunțați oamenii să nu mai
pună la colectare saci cu cartofi, mere, etc. produse care sunt biodegradabile
întrucât mașina nu va colecta sacii; referitor la citirea contoarelor de apă dl.
viceprimar arată că s-a finalizat sigilarea contoarelor , 4 contoare au fost
demontate pentru neplată, 11 erau defecte iar o persoană avea instalație fără a
avea contor, dl. primar menționând că preluarea rețelei de alimentare cu apă este
condiționată de către Aquaserv de amplasarea contoarelor la fiecare imobil
racordat la maxim 3 m față de limita de proprietate sau pe domeniu public.
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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