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ROMANIA  
JUDE UL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 

PROCES VERBAL 
Încheiat azi  27 aprilie 2017, cu ocazia  şedintei  ordinare 

a consiliului local 
 

 
 Preşedintele de şedinţă, dl. consilier Neac a Teodor, deschide 
sedinţa  ordinară a consiliului local aratând că aceasta a fost convocată prin 
Dispoziția primarului comunei Ogra nr.59/21.04.2017, fiind prezenti 10 
membrii ai consiliului local , lipsind dl. Bocsardi Andras, edința fiind 
statutară şi putându-se desfasura. 

 Participă la edință   dl. primar Palaghie Marian, subsemnata 
Crefelean Anicuța-Ramona i d-nii Bo a Vasile- delegat satesc din Dileu 
Vechi, Chelza Cornel- delegat sătesc din Giulu , Păcurar Marius-delegat 
satesc din satul Vaideiu i u că Ionică- delegat sătesc din satul Lăscud 

Pre edintele de edință, dl.consilier Neac a Teodor prezintă ordinea 
de zi , care cuprinde următoarele puncte: 
1. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 

rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2017; 
2. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 

solicitarea finantarii in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare 
sistematica; 

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

4. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
aprobarea acordării unui ajutor financiar de urgenţă ; 

5. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian ,privind 
aprobarea  indicatorilor tehnico economici    pentru obiectivul de investitii 
” Modernizarea străzilor din comuna Ogra- DC 126 km 0 +000 – 6+ 535”; 

6. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian ,privind  
aprobarea incheirii  unui  acord de parteneriat  i a cofinanțării proiectului 
“Educația –prioritate pentru comunitatea  de romi din Ogra ”; 

7. Discutii,intrebari,interpelari, raspunsuri. 
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Ordinea de zi prezentata este aprobata cu unanimitate  de voturi “pentru” 
a membrilor prezenți (10). In continuarea edinței, subsemnata, am supus 
aprobării consiliului local procesele verbale al edintelor consiliului local din 
data de 22.03 i 28.03.2017, 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 rectificarea 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, 
menționează că este vorba de rectificarea bugetului local al comunei cu 
suma de 33 mii lei care provine din impozit pe cladiri, teren, taxa auto, 
amenzi si alte taxe, i care se repatizează la cheltuieli conform proiectului 
de hotărâre înaintat.D-nii consilieri sunt invitați la discuții pe marginea 
acestui punct al ordinii de zi, nefiind înscrieri la cuvânt, pre edintele de 
edință 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.19 /27.04.2017, privind rectificarea 
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 solicitarea finantarii în vederea realizarii 
lucrarilor de inregistrare sistematica, proiect avizat favorabil de către 
compartimentul de specialitate i  comisiile de specialitate din cadrul 
consiliului local, pre edintele de edință dă cuvântul d-lui primar care 
precizeză că este vorba de finanțarea care se prime te prin Oficiul de 
Cadastru i Publicitate Imobiliară pentru realizarea lucrărilor de întabulare, 
în cazul celor care dețin titluri de proprietate fiind înscrise în cartea funciară 
aceste titluri, obținându-se extrasele de carte funciară  iar în cazul 
proprietarilor care nu dețin decât procesul verbal de punere în posesie 
întabularea terenului se  va face pe comuna Ogra, ulterior existând 
posibilitatea de a se face dezmembrarea suprafețelor de tern pe fiecare 
proprietar.Dl. primar mai menționează că suma alocată/ comuna este de 
150.000 lei, costul fiind de 60 lei/ imobil înscris în cartea funciară. D-nii 
consilieri sunt invitați la discuții, nefiind înscrieri la cuvânt, pre edintele de 
edință supune aprobării consiliului local proiectul de hotărâre analizat, 

acesta fiind aprobat cu 11 voturi “pentru” ( fiind prezent si dl. Bocsardi 
Andras), 0 voturi “impotriva”  si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.20 
/27.04.2017, privind solicitarea finantarii in vederea realizarii lucrarilor 
de inregistrare sistematica. 

La punctul trei al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. 
primar Palaghie Marian, privind modificarea Organigramei şi a Statului de 
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funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ogra, pre edintele 
de edință dă cuvântul d-lui primar, care menționează că se intenționează 
înființarea unui post de referent- personal contractual, întrucât am rămas 
fără persoana  pe asistență socială, persoana angajată pe acest post fiind 
în concediu medical i urmând să intre in concediu prenatal i apoi 
postnatal, nepuntându-se organiza deocamdata concurs pentru postul 
acesta, iar numărul de dosare de ajutor social si alocatii este mare, cca 160 
de dosare. D-nii consilieri sunt invitați la discuții, înscriindu-se la cuvânt dl. 
consilier Mosora Teofil întrebând dacă nu se poate delega o alta persoană 
din cadrul instituției cu aceste atribuții, dl primar răspunzând ca s-a încercat 
, dar nu se poate acoperii i partea de asistență socială.Nemaifiind alte 
înscrieri la cuvânt, pre edintele de edință  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.21/27.04.2017, 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 hotărâre înaintat de dl. 
primar Palaghie Marian, privind aprobarea acordării unui ajutor financiar de 
urgenţă, pre edintele de edință precizează că se cunoa te pentru cine se 
propune acordarea ajutorului de urgență, cazul băiatului din Lăscud care a 
decedat, supunând aprobării consiliului local proiectul de hotărâre analizat, 
acesta fiind aprobat cu 11 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”  si 0 “abtineri”,  
adoptandu-se Hotararea nr.22/27.04.2017, privind aprobarea acordării 
unui ajutor financiar de urgenţă. 

În continuarea edinței se trece la analiza punctului  cinci al ordinii de 
zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
aprobarea  indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii 
”Modernizarea străzilor din comuna Ogra- DC 126 km 0 +000 – 6+ 535”, dl. 
primar menționând că este vorba de asfaltarea DC 126 până la limita cu 
localitatea Band, proiect  care se va depune prin Programul National de 
Dezvoltare Locală,  valoarea totală a investiției fiind de 7,810.935,09 lei  din 
care cofinanțarea comunei este de 399.853 lei.Dl primar menționează că i 
pentru drumul Giulu -Lăscud proiectul a fost depus în anul 2013 i ca doar 
acum suntem în faza de licitație pentru execuția lucrării. Nemaifiind alte 
înscrieri la cuvânt, pre edintele de edință  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.23/27.04.2017, privind aprobarea  indicatorilor tehnico economici 
pentru obiectivul de investitii ”Modernizarea străzilor din comuna 
Ogra- DC 126 km 0 +000 – 6+ 535”. 
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La punctul ase al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. 
primar Palaghie Marian, privind  aprobarea incheirii  unui  acord de 
parteneriat  i a cofinanțării proiectului “Educația –prioritate pentru 
comunitatea  de romi din Ogra ”, pre edintele de edință dă cuvântul d-lui 
primar pentru a prezenta acest punct, dl.primar menționând că este vorba 
de depunerea unui proiect prin Agenția Națională pentru Romi care vizează 
educația, valoarea acestuia fiind de 150.000 lei , cofinanțarea comunei fiind 
de 15.000 lei, 1% din valoarea proiectului, activitățile care se vor desfasura 
pe perioada de derulare a proiectului fiind : gradinita estivala, consiliere 
parentala cu parintii copiilor presecolari , acordarea unei mese, haine, 
rechizite pentru copiii prescolari, evaluarea starii de sanatate. Dl. consilier 
Varga Romulus intreaba care este durata de realizare a proiectului , dl. 
primar raspunzandu-i ca  6 luni. 

Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt, pre edintele de edință  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.24/27.04.2017, aprobarea incheirii  unui  acord de 
parteneriat  și a cofinanțării proiectului “Educația –prioritate pentru 
comunitatea  de romi din Ogra ”. 

La punctul sapte- Discutii,intrebari,interpelari, raspunsuri-presedintele 
de sedinta da cuvantul d-lui consilier Szente Ioan care mentioneaza ca, 
referitor la activitatile culturale, a fost în doua locatii sa prezinte piesa de 
teatru pregatita cu copiii din Ogra i că intenționează să meargă  de Rusalii 
la Lăscud si Vaideiu, de asemenea dl. consilier mai intenționează să 
organizeze un campionat de minifotbal pe străzi, solicitând sprijin pentru a 
putea merge cu prezentarea piesei de teatru i în alte sate din zona.Dl. 
consilier Lanto  Ioan se înscrie la cuvânt solicitând sprijin să se amenajeze 
podul care face legătura cu pădurea, unde ar trebui să se pună o căruță de 
piatră.Dl. consilier Mosora Teofil se înscrie la cuvânt, menționând că unde 
s-a pus piatră s-a pus prea multă iar unde nu s-a pus nu este deloc, dl. 
primar precizând că s-a pus piatra pe strazile care au fost afectate de 
inundații i între localități pe porțiuni, iar pentru strazile care nu au fost 
pietruite urmează să se facă licitație pentru execuția lucrării.Dl. Chelza 
Cornel- delegat sătesc din Giulu  precizează că i în Giulu  sunt unele 
probleme din cauză că s-a pus piatră i nu se poate circula.Dl. Păcurar 
Marius-delegat sătesc din Vaideiu solicită sprijin pentru realizarea unui gard 
de imprejmuire a cimitirului din Vaideiu, dl. primar menționând ca pentru 
parohii s-a alocat din bugetul local 1500 lei/biserică, daca vor efectua lucrări 
de investiții si ca mai exista posibilitatea alocarii de fonduri de la consiliul 
judetean .Dl. u că Ionică-delegat sătesc din Lăscud întreabă care este 
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situația cu iluminatul public, dl. primar menționând că a fost reziliat 
contractul cu Total Strada i că vrem să continuăm lucrările de schimbare a 
corpurilor de iluminat, intenționând să facem o achiziție prin  SEAP pentru 
lucrări de eficientizare energetică.Dl. viceprimar Circa Călin se înscrie la 
cuvânt precizând că în Lăscud cineva decupla siguranța de la iluminatul 
public iar acum se aruncă sîrme pe stâlpi, pentru a crea probleme cu 
iluminatul public.Dl. consilier Deac Ioan-Marcel se înscrie la cuvânt cerând 
sprijin pentru astuparea gemurilor de la construcția de la  gara i să se 
construiasca un zid care sa protejeze în caz de intemperii.Dl. viceprimar 
roagă delegații săte ti să aibă grija cu menținerea curățeniei pe sate . 

Nemaifiind alte inscrieri la cuvânt, pre edintele de edință multume te 
celor prezenți, declarând şedinţa închisă, drept pentru care s-a întocmit 
prezentul proces verbal. 
 
 
           Președinte de ședință,                                          Secretar, 
              Neacșa Teodor                            Crefelean Anicu a -Ramona                           

 
 
 
 
 


