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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi  29 mai 2017, cu ocazia  şedintei  ordinare 
a consiliului local 

 
  
 Din cei 11 membrii ai consiliului local sunt prezenți 7 – dl.Bocsardi 
Andras, dl.Circa Calin-Cristian, dl. Hădărig Ioan Cristian, dl. Lanțoș Ioan, dl. 
Mosora Teofil, dl.Szekely Janos-Szilard și dl. Szente Ioan, lipsind d-nii 
Deac Ioan-Marcel, Neacșa Teodor,  Varga Romulus și dl. Vuță Ionel,care a 
depus cerere de demisie din calitatea de consilier local. 

În vedere desfașurării ședinței,având în vedere că dl. consilier 
Neacșa Teodor lispește, dl. primar solicită d-nilor consilieri să facă 
propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință. Dl. consilier Lanțoș 
Ioan propune ca președinte al ședinței pe dl. Mosora Teofil, propunerea 
fiind aprobată cu  7 voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva”  si 0 “abtineri”. 

Preşedintele de şedinţă, dl. consilier Mosora Teofil, deschide sedinţa  
ordinară a consiliului local aratând că aceasta a fost convocată prin 
Dispoziția primarului comunei Ogra nr.101/23.05.2017, fiind prezenti 7 
membrii ai consiliului local, sedința fiind statutară şi putându-se desfasura. 

 Participă la ședință   dl. primar Palaghie Marian, subsemnata 
Crefelean Anicuța-Ramona, d-nii Păcurar Marius- delegat satesc din 
Vaideiu, Boșa Vasile- delegat satesc din Dileu Vechi, Chelza Cornel- 
delegat sătesc din Giuluș și dl.Uilecan Ionel, suplenat pe lista Partidului 
Social Democrat-Organizația Județeană Mureș.  

Președintele de ședință, prezintă ordinea de zi, care cuprinde 
următoarele puncte: 

1.Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind  
constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui Vuță 
Ionel ; 

2.Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
modificarea componenței comisiei de validare a Consiliului local Ogra 
constituită prin Hotărârea Consiliului local nr.1 din 24 iunie 2016; 
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3.Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
validarea mandatului de consilier local al d-lui Uilecan Ionel ; 

4.Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
alegerea președintelui de ședință a consiliului local pentru perioada  iunie-
august 2017; 

5.Proiect de hotarare înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
aprobarea implementarii proiectului “Lucrări de intervenție la Școala 
Generală din comuna Ogra, cu scopul creșterii eficienței energetice, prin 
lucrări de reabilitare termică a anvelopei, lucrări de reabilitare termică a 
sistemului de încălzire și instalarea unor sisteme alternative de producere a 
energiei.” 

6.Discutii,intrebari,interpelari, raspunsuri. 
Ordinea de zi prezentata este aprobata cu unanimitate  de voturi “pentru” 

a membrilor prezenți (7). In continuarea ședinței, subsemnata, am supus 
aprobării consiliului local procesul verbal al ședintei din data de 27.04.2017, 
acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi “pentru”(7) a membrilor 
prezenţi. 

La primul punct al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind  constatarea încetării de drept a mandatului de 
consilier local al d-lui Vuță Ionel, președintele de ședință prezinta proiectul 
de hotărâre prin care se propune consiliului local să ia act de demisia d-lui 
Vuță Ionel din funcția de consilier în Consiliul local al comunei Ogra, 
constatarea încetării de drept a mandatului și declararea ca vacant a locului 
acestuia in consiliul local al comunei Ogra. Cu privire la acest punct 
subsemnata am menționat ca domnul Vuță Ionel a comunicat demisia din 
funcția de consilier local au adresa înregistrată la comuna Ogra cu 
nr.2690/10.05.2017 și că potrivit prevederilor Statutului aleșilor locali, 
calitatea de consilier local încetează de drept ca urmare a demisiei, 
consiliul local adoptând în acest sens o hotărâre prin care se ia act de 
situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză. 

Președintele de ședință invită la discuții, nefiind înscrieri la cuvânt, 
supune aprobării  consiliului local proiectul de hotarare analizat acesta fiind 
aprobat cu 7  voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva”  si 0 “abtineri”,  
adoptandu-se Hotărârea nr.25/29.05.2017, privind  constatarea încetării 
de drept a mandatului de consilier local al d-lui Vuță Ionel . 

 La punctul doi al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. 
primar Palaghie Marian, privind modificarea componenței comisiei de 
validare a Consiliului local Ogra constituită prin Hotărârea Consiliului local 
nr.1 din 24 iunie 2016, președintele de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre înscris pe ordinea de zi, propunând pe dl. Hădărig Ioan-Cristian să 
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facă parte din comisia de validare a consiliului local al comunei Ogra, 
comisie din care mai fac parte d-nii Lanțoș Ioan și Szente Ioan.Nemaifiind 
alte propuneri, președintele de ședință supune aprobării consiliului local 
proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind aprobat cu 7  voturi “pentru” , 0 
voturi “impotriva”  si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotărârea 
nr.26/29.05.2017, privind modificarea componenței comisiei de 
validare a Consiliului local Ogra constituită prin Hotărârea Consiliului 
local nr.1 din 24 iunie 2016. 
 

La punctul trei al ordinii de zi - Proiect de hotărâre înaintat de dl. 
primar Palaghie Marian, privind validarea mandatului de consilier local al d-
lui Uilecan Ionel- comisia de validare compusa din d-nii consilieri Lanțoș 
Ioan -președinte,Szente Ioan-membru și Hădărig Ioan –Cristian-secretar a  
analizat, dosarul de candidatura al d-lui Uilecan Ionel, după care dl- Lanțoș 
Ioan a  prezentat d-nilor consilieri procesul verbal încheiat de către comisia 
de validare prin  care se propune validarea mandatului de consilier local al 
d-nului Uilecan Ionel. Nemaifiind alte discuții pe marginea acestui punct al 
ordinii de zi, președintele de ședință supune aprobării consiliului local 
proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui 
Uilecan Ionel cu propunerea ca acesta să facă parte din Comisia de 
specialitate nr.1 a consiliului local: activități economico financiare, 
amenajarea teritoriului și urbanism, acesta fiind aprobat cu 7  voturi “pentru” 
, 0 voturi “impotriva”  si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotărârea 
nr.27/29.05.2017, privind validarea mandatului de consilier local al d-
lui Uilecan Ionel. 

După validarea mandatului, dl. Uilecan Ionel este invitat să depună 
jurământul, d-nii consilieri fiind rugați să se ridice, având în vedere 
solemnitatea momentului, acesta depunând următorul jurământ ”Jur să 
respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 
în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei OGRA.   
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”. 

În continuarea ședinței se trece la analiza punctului patru al ordinii de 
zi, a proiectului de hotărâre înaintat de dl. primar, privind alegerea 
președintelui de ședință a consiliului local pentru perioada  iunie-august 
2017.Dl. consilier Bocsardi Andras propune ca președinte de ședință pe 
următoarele trei luni pe dl. Mosora Teofil, propunerea fiind aprobată cu 8  
voturi “pentru”(exercitandu-și dreptul de vot si dl. consilier Uilecan Ionel) , 0 
voturi “impotriva”  si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotărârea 
nr.28/29.05.2017, privind alegerea președintelui de ședință a 
consiliului local pentru perioada  iunie-august 2017. 
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La punctul cinci al ordinii de zi - Proiect de hotarare înaintat de dl. 
primar Palaghie Marian, privind aprobarea implementarii proiectului “Lucrări 
de intervenție la Școala Generală din comuna Ogra, cu scopul creșterii 
eficienței energetice, prin lucrări de reabilitare termică a anvelopei, lucrări 
de reabilitare termică a sistemului de încălzire și instalarea unor sisteme 
alternative de producere a energiei.”, președintele de ședință dă cuvântul d-
lui primar, care menționează că este vorba de depunerea unui proiect prin 
fonduri europene pentru reabilitarea celor doua corpuri de clădire la școala 
din Ogra, reabilitarea presupunând de la acoperiș la ,termoizolare pereți 
exterior, montare centrala termica, sistem de iluminat cu leduri, boiler 
electric de 100 l, 2 recuperatoare de căldură, valoarea totală a proiectului 
fiind 3.829.220 lei din care contribuția proprie se ridică la valoarea de 
76.584 lei, adică 2% din valoarea proiectului. 

D-nii consilieri sunt invitați la discuții de către președintele de ședință, 
nefiind înscrieri la cuvânt, acesta supune aprobării consiliului  local proiectul 
de hotărâre analizat, adoptandu-se Hotărârea nr.29/29.05.2017, privind 
aprobarea implementarii proiectului “Lucrări de intervenție la Școala 
Generală din comuna Ogra, cu scopul creșterii eficienței energetice, 
prin lucrări de reabilitare termică a anvelopei, lucrări de reabilitare 
termică a sistemului de încălzire și instalarea unor sisteme alternative 
de producere a energiei”, exprimându-se 8  voturi “pentru” (exercitandu-și 
dreptul de vot si dl. consilier Uilecan Ionel ) 0 voturi “impotriva”  si 0 
“abtineri”. 
La punctul șase al ordinii de zi- Discuții, întrebări, interpelări, răspunsuri- se 
înscrie la cuvânt dl. primar aducând la cunoștința d-nilor consilieri că s-a 
finalizat achiziția publică pentru lucrarea ”Investiții în căminele culturale”, 
urmând a se începe execuția la căminele Ogra și Vaideiu, iar în ceea ce 
privește căminul din Dileu Vechi, desi au fost depuse initial 9 oferte, se va 
relua procedura licitației,ofertanții fiind eliminați la partea tehnică, nevând  
deci nici un câștigător. De asemenea dl. primar mai menționează că vor 
continua lucrările la exteriorul clădirii primăriei iart în ceea ce privește 
drumul Giuluș-Lăscud, licitația este în curs de desfășurare, fiind  eliminat 
SC Citadin, desemnat ca și câștigător intermediar Geiger, fiind diferența  
mare de preț la oferta Geiger – cca 69% din valoarea investiției, fiind cerute 
clarificări în acest sens. 

Dl. consilier Szente Ioan se înscrie la cuvânt întrebând de ce nu a fost 
desemnat nici un câștigător pentru căminul Dileu Vechi, dl. primar, 
răspunzându-i că ofertele depuse nu au fost conforme. Dl. primar 
menționează că a fost semnat un act aditional  pentru drumul Giulus-
Lăscud prin care ne-au mai fost alocati 6 mld. lei iar proiectul privind 
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drumurile  vicinale a fost declarat eligibil și așteptăm vizita în teren.În 
continuarea ședinței se înscrie la cuvânt dl. viceprimar felicitând pe dl. 
Uilecan pentru calitatea de membru al consiliului local și mulțumind d-nului 
Bosa Vasile –delegat sătesc din satul Dileu Vechi pentru mobilizarea și 
organizarea din data de 25 mai, cât și pentru faptul că au fost remediate 
multe probleme de la data alegerii acestuia ca și delgat sătesc în satul 
Dileu Vechi. Dl. consilier Ulilecan Ionel  mulțumește d-nilor consilieri pentru 
validarea mandatului  și încrederea acordată în acest fel, menționând ce se 
luptă de 15-20 de ani pentru a  dobândi această calitate.  

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, 
             Mosora Teofil                               Crefelean Anicuţa -Ramona                                                      
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  


