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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi  9 martie 2017, cu ocazia  şedintei  extraordinare 

a consiliului local 
 

 
 Preşedintele de şedinţă, dl. consilier Neacșa Teodor, deschide 
sedinţa  extraordinară a consiliului local aratând că aceasta a fost 
convocată prin Dispoziția primarului comunei Ogra nr.34/03.03.2017, fiind 
prezenti 10 membrii ai consiliului local,lipsind dl. Hădărig Ioan-Cristian, 
sedința fiind statutară şi putându-se desfasura. 

 Participă la ședință   dl. primar Palaghie Marian și subsemnata 
Crefelean Anicuța-Ramona . 

Președintele de ședință, dl.consilier Neacșa Teodor prezintă ordinea 
de zi , care cuprinde următoarele puncte: 

1.Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
utilizarea sumei de 522.000 lei din excedentul bugetului local rezultat la 
sfârşitul anului 2016 pentru acoperirea  temporară a golului de casă în anul 
bugetar 2017. 

Ordinea de zi prezentata este aprobata cu unanimitate  de voturi 
“pentru” a membrilor prezenți (10).  

In continuarea ședinței, subsemnata, am supus aprobării consiliului 
local procesul verbal al ședintei din data de 28.02.2017, acesta fiind 
aprobat cu unanimitate de voturi “pentru”(10) a membrilor prezenţi. 

La primul punct al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. 
primar Palaghie Marian, privind utilizarea sumei de 522.000 lei din 
excedentul bugetului local rezultat la sfârşitul anului 2016 pentru acoperirea  
temporară golului de casă în anul bugetar 2017, președintele de ședință dă 
cuvântul d-lui primar, care menționează că este vorba de suma primită anul 
trecut pentru reparații la drumuri urmare inundațiilor care au avut loc, sumă 
care nu a fost utilizată și care reprezintă excedent al bugetului pe anul 2016 
și întrucât au fost efectuate lucrari de reabilitare a drumurilor comunale 
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afectate de inundații este nevoie de aprobarea utilizării sumei pentru plata 
acestor cheltuieli. 

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 10 voturi “pentru” , 0 voturi 
“impotriva”  si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.10 /09.03.2017, 
privind utilizarea sumei de 522.000 lei din excedentul bugetului local 
rezultat la sfârşitul anului 2016 pentru acoperirea  temporară a golului 
de casă în anul bugetar 2017. 

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,                                     Secretar, 
              Neacșa Teodor                         Crefelean Anicuţa -Ramona                                                      
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  


