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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 

PROCES VERBAL 
Încheiat azi  28 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.42/24.03.2017, fiind 
prezenti 9 membrii ai consiliului local , lipsind d-nii Circa Calin-Cristian si 
Hadarig Ioan-Cristian, ședința fiind statutară şi putându-se desfasura. 

 Participă la ședință   dl. primar Palaghie Marian si 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, pentru 
abrogarea unor  poziții din Anexa la Hotărârea Consiliului local nr.18 din 26 
mai 2009 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 14 din 
10.07.2001 cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunei; 

2. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
modificarea si completarea  inventarului bunurilor care apartin domeniului 
public al Comunei Ogra, judetul Mures; 

3. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 

măsurile necesare pentru promovarea și implementarea proiectului ” 

Modernizare drumuri de expoatație agricolă în comuna Ogra, județul 

Mureș”.  

Ordinea de zi prezentata este aprobata cu unanimitate  de voturi 

“pentru” a membrilor prezenți (9). 

La primul punct al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, pentru abrogarea unor  poziții din Anexa la Hotărârea 
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Consiliului local nr.18 din 26 mai 2009 privind modificarea anexei la 
Hotărârea Consiliului local nr. 14 din 10.07.2001 cu privire la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei, 
presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar.Dl. primar  precizeaza ca, 
motivul convocarii consiliului local in sedinta extraordinara este termenul 
limita de depunere a proiectului pe care intentionam sa il inaintam si anume 
modernizarea unor drumuri agricole.Cu privire la acest punct al ordinii de zi, 
dl. primar mentioneaza ca o parte din drumurile care fac obiectul proiectului 
au fost cuprinse in inventarul aprobat in 2009 ca si drumuri vicinale si ca 
pentru ca proiectul sa fie eligibil se cere ca drumul sa faca parte din 
categoría drumurilor agricole, ceea ce si sunt de fapt aceste drumuri fiind 
inscrise in hartile cadastrale pe care le detinem ca si drumuri agricole, motiv 
pentru care trebuie sa modificam inventarul domeniului public al comunei. 
Presedintele de sedinta invita la discuții, nefiind înscrieri la cuvânt, 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.16 /28.03.2017, pentru abrogarea unor  poziții din Anexa 
la Hotărârea Consiliului local nr.18 din 26 mai 2009 privind modificarea 
anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 14 din 10.07.2001 cu privire la 
aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunei. 

La punctul doi al ordinii de zi - Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian privind modificarea si completarea  inventarului bunurilor 
care apartin domeniului public al Comunei Ogra, judetul Mures, 
presedintele de sedinta da cuvantul din nou d-lui primar, care precizeaza 
ca,  este vorba de aprobarea evidentierii in domeniul public a drumurilor de 
exploatare agricola. Nefiind înscrieri la cuvânt, presedintele de sedinta 
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.17 /28.03.2017, privind modificarea si completarea  
inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei 
Ogra, judetul Mures. 

La punctul trei al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian privind masurile necesare pentru promovarea si 
implementarea proiectului “Modernizare drumuri de exploatatie agricola in 
comuna Ogra, judetul Mures”, dl. primar precizeaza ca este vorba de o 
lungime totala de 6,590 km de drumuri agricole incluse in proiect, acestea 
fiind DE 892, DE 959,DE 993, DE988, DE986, DE 1018, DE 1011, DE 
1052, DE 1045, valoarea totala a proiectului fiind de 4.373.426 lei  si ca 
avem un punctaj foarte bun atat datorita activitatilor agricole care se 
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desfasoara in parcelele respective cat si a faptului ca se asigura legatura cu 
DN15. 

D-nii consilieri sunt invitați la discuții de către președintele de ședință, 
nefiind înscrieri la cuvânt, se supune aprobării consiliului local proiectul de 
hotărâre analizat, acesta fiind aprobat cu 9 voturi “pentru” , 0 voturi 
“impotriva”  si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.18 /28.03.2017, 
privind masurile necesare pentru promovarea si implementarea 
proiectului “Modernizare drumuri de exploatatie agricola in comuna 
Ogra, judetul Mures”. 

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                                                                                                   

 

 
 
 
 


