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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
PROCES VERBAL 

Încheiat azi  22 martie 2017, cu ocazia  şedintei  ordinare 
a consiliului local 

 
 
 Preşedintele de şedinţă, dl. consilier Neacșa Teodor, deschide sedinţa  
ordinară a consiliului local aratând că aceasta a fost convocată prin Dispoziția 
primarului comunei Ogra nr.38/16.03.2017, fiind prezenti 10 membrii ai consiliului 
local  lipsind dl. Deac Ioan-Marcel, ședința fiind statutară şi putându-se 
desfasura. 

 Participă la ședință   dl. primar Palaghie Marian, subsemnata Crefelean 
Anicuța-Ramona și d-nii Boșa Vasile- delegat satesc din Dileu Vechi, și Chelza 
Cornel- delegat sătesc din Giuluș. 

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

1. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
aprobarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2017; 

2.Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
închirierea prin licitație publică a suprafetelor de pășune aflate în domeniul privat 
al comunei Ogra; 

3. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Ogra; 

4. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” ; 

5. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian privind 
propunerea schimbării destinației unui imobil aparținând domeniului public al 
comunei Ogra, din imobil cu destinația de unitate de învațământ în imobil cu 
destinația de Centru de zi pentru persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la 
domniciliu; 

6. Discutii,intrebari,interpelari, raspunsuri. 

Ordinea de zi prezentata este aprobata cu unanimitate  de voturi “pentru” a 
membrilor prezenți (10). In continuarea ședinței, subsemnata, am supus aprobării 
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consiliului local procesul verbal al ședintei din data de 09.03.2017, 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 aprobarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 
2017, proiect avizat favorabil de catre comisiile de specialiate ale consilului local, 
presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar.Dl. primar  precizeaza ca, 
bugetul local al comunei pentru anul 2017 se ridica la venituri la suma de 14.590 
mii lei,  fiind compus la partea de venituri  din: venituri proprii , cote defalcate din 
impozitul pe venit  si prelevari din bugetul de stat. Astfel veniturile se compun din: 
impozitele de la notar, meseriasi, cote defalcate din impozit, impozite si taxe de la 
populatie- persoane fizice si juridice, sume defalcate din TVA –pentru invatamant, 
ajutor de incalzire si asistenta sociala, sume primite de la consiliul judetean 
pentru drumuri , sume din TVA pentru echilibrare,taxa pentru mijloacele de 
transport de la persoane fizice si juridice, venituri din inchirierea pasunilor si a 
batalului, venituri din incasari la reteaua de alimentare cu apa, taxa timbru, 
amenzi, ajutor de incalzire, subventii primite pentru mediatorul sanitar, venituri din 
vanzarea terenurilor, venituri primite prin PNDL –pentru asfaltarea drumului 
Giulus-Lascud, venituri primite prin AFIR- pentru reabilitarea caminelor culturale, 
veniturile alocate pentru actualizarea PUG, si excedentul din anul 2016 alocat in 
urma inundatiilor. 

 In continuarea sedintei dl. primar face o prezentare succinta a repartitiei 
cheltuielilor bugetului  local, astfel precizand ca: la capitolul 51 administratie- 
pentru cheltuieli de personal se aloca suma de 877.000 care include: salarii, 
bunuri si servicii, investitii (izolarea térmica a cladirii primariei, fatada principala), 
la capitolul 55- datorie publica – sunt prevazute cheltuielile cu achitarea 
imprumutului pe care il avem , la cap.61-apărare civila , PSI, paza- se aloca 
suma de 153.000 lei – in care se cuprind cheltuielile cu contractul pe line de PSI  
cu SVSU Iernut si cheltuielile cu asigurarea serviciului de paza a comunei, la 
cap.65-invatamant- sunt prevazute cheltuielile cu salariile, bunuri si servicii (  
naveta, apa, lumina, gaz, vidanjare, papetarie etc), investitii ( proiect de 
reabilitare a scolii, demolare remiza PSI, parcare pentru masini, gard, pod de 
intrare, etc) acordarea tichetelor de gradinita si cofinantarea catre Fundatia “Loc”; 
la cap. 66 – Sanatate se aloca suma de 78.000 lei in care se cuprind cheltuielile 
pentru potectia muncii, salarii la mediatorul sanitar si cofinantarea catre serviciul 
SMURD Iernut; la cap.68-Asistenta sociala se aloca suma de 461.000 lei in care 
se cuprind : chletuieli cu salariile asistentilor personali si indemnizațiile 
mediatorilor sanitari, cheltuileile cu ingrijirea la domiciliu  si cu acodarea ajutorului 
de incalzire; la capitolul 67-Cultura si sport se aloca suma de 75.000 lei; la 
capitolul 70-Gospodarire- se aloca suma de 349.000 lei, care se aloca pentru 
cheltuielile cu iluminatul si apa, actualizare PUG, intocmirea planului anual de 
achizitii si investitii la iluminatul public; la cap.71-Salubritate , se aloca suma de 
122.000 lei; la capitolul 84-Drumuri si transport – se aloca suma de 9.005.000 lei, 
in care se includ cheltuielile cu salariile soferilor, cheltuieli cu motorina si piese, 
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credit, cheltuieli cu proiectarea la  drumurile agricole, trecerea la nivel de cale 
ferata, consultant pentru achizitionarea buldoexcavatorului si asfaltarea drumului 
Giulus-Lascud; la cap.87-Alte activitati- se aloca suma de 30.000 lei, in care se 
cuprind cheltuielile cu achitarea cotizatiei restante catre GAL-Podisul Tarnavelor 
si continuarea lucrarilor de intabulare a bunurilor domeniu public al comunei, iar 
fondul de rezerva este in suma de 51.000 lei.Presedintele de sedinta invita la 
discuții,dl. consilier Szente Ioan se înscrie la cuvânt întrebând daca nu s-au 
alocat fonduri si pentru sonorizarea caminului cultural, dl.primar răspunzandu-i că 
aceste dotări se vor realiza odată cu proiectul de reabilitare a căminelor culturale. 

 Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt,președintele de ședință 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.11 
/22.03.2017, privind aprobarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 
2017. 

La punctul doi al ordinii de zi - Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian privind închirierea prin licitație publică a suprafetelor de pășune 
aflate în domeniul privat al comunei Ogra,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 de închirierea prin licitație publică a pașunilor disponibile, cu stabilira 
prețului de pornire al licitației calculate în funcție de productivitatea pașunii 
stabilită prin amenajamentul pastoral și prețul mediu/kg. masa verde stabilit de 
către consiliul județean, menționand ca s-a luat un preț de referință de 0,025 
lei/kg. masa verde față de 0,05 lei stabilit prin hotărâre a consiliului județean.De 
asemenea dl. primar mai menționează că vor fi încheiate acte adiționale la 
contaractele de inchiriere urmare aprobării amenajamentului pastoral și a 
modificării duratei contractelor, pâna în anul 2024, conform hotărârilor consiliului 
local adoptate în  luna august 2016, cât și cu privire la modificarea prețului chiriei, 
conform hotarârii care urmează a fi adoptată, urmând ca lucrările prevăzute în 
amenajamentul pastoral să  fie incluse de asemenea in sarcina utilizatorilor de 
pajiști.  

D-nii consilieri sunt invitați la discuții de către președintele de ședință, nefiind 
înscrieri la cuvânt, acesta propune ca dl. consilier Mosora Teofil să facă parte din 
comisia de licitație, supunând aprobării consiliului local proiectul de hotărâre 
analizat și propunerea facută, acesta fiind aprobat cu 10 voturi “pentru” , 0 voturi 
“impotriva”  si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.12 /22.03.2017, privind 
închirierea prin licitație publică a suprafetelor de pășune aflate în domeniul 
privat al comunei Ogra. 

La punctul trei al ordinii de zi- Proiect de hotarare inaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Ogra- se da cuvântul d-lui primar 
care arată că se propune modificarea organigramei prin înființarea unui post de 
muncitor calificat, lăcătuș, cu încadrarea în numărul de posturi alocat.D-nii 
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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.13/22.03.2017, privind modificarea Organigramei şi a 
Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ogra. 

La punctul patru al ordinii de zi- Proiect de hotarare inaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale 
din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, 
președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar care menționează că localitățile 
Sîngeorgiu de Pădure și Ibănești au surse proprii de apă, motiv pentru care solicit 
reteagerea din asociație. D-nii consilieri sunt invitați la discuții, 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.14/22.03.2017, privind aprobarea retragerii unor unităţi 
administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
INVEST MUREŞ”. 

La punctul cinci al ordinii de zi- Proiect de hotarare inaintat de dl. primar 
Palaghie Marian privind propunerea schimbării destinației unui imobil aparținând 
domeniului public al comunei Ogra, din imobil cu destinația de unitate de 
învațământ în imobil cu destinația de Centru de zi pentru persoane vârstnice cu 
unitate de îngrijire la domniciliu- dl. primar menționează că este vorba de 
schimbarea destinației imobilului din Dileu Vechi în care nu mai funcționează 
școala și care este în stare avansată de degradare, în centru de zi pentru 
persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la domiciliu iar pentru obținerea avizului 
Ministerului Educației în vederea schimbării destinației este necesară pregătirea 
unei documentații care include și hotărârea consiliului local în acest sens. 

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.15/22.03.2017, privind propunerea 
schimbării destinației unui imobil aparținând domeniului public al comunei 
Ogra, din imobil cu destinația de unitate de învațământ în imobil cu 
destinația de Centru de zi pentru persoane vârstnice cu unitate de îngrijire 
la domniciliu. 

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                                                                                                   
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