ROMANIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 29 iunie 2017, cu ocazia şedintei ordinare
a consiliului local
Preşedintele de şedinţă, dl. consilier Mosora Teofil, deschide ședinţa
ordinară a consiliului local aratând că aceasta a fost convocată prin
Dispoziția primarului comunei Ogra nr.141/23.06.2017, fiind prezenti 8
membrii ai consiliului local – dl.Bocsardi Andras, dl.Circa Calin-Cristian,dl.
Deac Ioan-Marcel,dl. Lantos Ioan, dl. Mosora Teofil, dl. Szente Ioan, dl.
Varga Romulus și dl.Uilecan Ionel, lipsind d-nii Hadarig Ioan-Cristian si
Szekely Janos-Szilard, d-lui Neacsa Teodor încetandu-i mandatul de
consilier în cadrul consiliului local al comunei Ogra, conform Ordinului
Prefectului –Județului Mures nr.248/22.06.2017.
Participă la ședință dl. primar Palaghie Marian ,subsemnata
Crefelean Anicuța-Ramona-secretar și d-nii, Boșa Vasile- delegat satesc
din Dileu Vechi, Șușcă Ionică –delegat sătesc din Lăscud, fiind invitat la
sedinta și dl. Popa Gheorghe, suplenat pe lista de candidați la consiliu
local-alegeri locale iunie 2016, din partea Partidului National Liberal-Filiala
Județeană Mureș.
Președintele de ședință, dl.consilier Mosora Teofil 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 ;
2.Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, pentru
aprobarea Raportului privind executia bugetului comunei Ogra pe trimestrul
I al anului 2017;
3.Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
aprobarea valorii de investitie si solicitarea unei Scrisori de garantare de la
Fondul de Garantare a Creditului Rural- IFN SA în vederea garantării
obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru
implementarea proiectului intitulat „ Investiții în căminele culturale din
comuna Ogra”;
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4.Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
aprobarea unor măsuri în vederea înscrierii în Cartea Funciară a dreptului
de proprietate asupra unor imobile-terenuri, apartinand domeniului public al
Comunei Ogra
5.Discutii,intrebari,interpelari, raspunsuri.
Ordinea de zi prezentata este aprobata cu unanimitate de voturi
“pentru” a membrilor prezenți (8).Președintele de ședință supune la vot
suplimentarea ordinii de zi cu doua puncte si anume - Proiect de hotărâre
înaintat de dl. primar Palaghie Marian privind validarea mandatului de
consilier local al domnului Popa Gheorghe si Proiect de hotarâre privind
modificarea componenței comisiilor de specialitate ale consiliului local
Ogra.
In continuarea ședinței, subsemnata, am supus aprobării consiliului
local procesul verbal al ședintei din data de 29.05.2017, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi “pentru”(8) 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 dă cuvantul d-lui primar.Dl. primar,
menționează că este vorba de rectificarea bugetului local al comunei cu
suma de 196 mii lei care provine din impozit pe teren,alte impozite și taxe,
sume defalcate din TVA, venituri din închirierea pășunii, din prestări de
servicii și amenzi, care se repartizează la cheltuieli conform proiectului de
hotarâre înaintat.Dl. primar mai menționează că se va aloca o sumă de
50.000 lei din bugetul local pentru întocmirea planurilor parcelare intrucat
din súmele alocate din fonduri guvernamentale pentru realizarea lucrarilor
de cadastrare înscrierea în CF a terenurilor se face pe cei care dețin titlu de
proprietate iar terenul pe care nu există emis titlu de proprietate se va
intabula pe comuna Ogra, prin urmare daca cei care sunt proprietari ai
teneurilor nu dețin titlu de proprietate, nu vor fi despagubiți și mai mult
terenul va fi pus la dispozitia CNADNR cu titlu gratuit. Dl. primar mai
precizează că a fost comunicat către Instituția Prefectului și Consiliul
județean solicitare pentru cei 50.000 lei alocați din bugetul local; de
asemenea prin rectificarea care se propune se vor aloca sume pentru
realizarea izolației exterioare a sediului primăriei, învățământ, ordine
publică, culturaă și transporturi.
D-nii consilieri sunt invitați la discuții pe marginea acestui punct al
ordinii de zi, nefiind înscrieri la cuvânt, președintele de ședință supune
aprobării consiliului local proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind aprobat
cu 8 voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se
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Hotararea nr.30 /29.06.2017, 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 pentru aprobarea Raportului privind executia
bugetului comunei Ogra pe trimestrul I al anului 2017, președintele de
ședință dă cuvântul d-lui primar care menționează că este vorba de
execuția bugetului pe trimestrul I al anului 2017 și care se prezintă conform
rectificărilor aprobate de către consiliul local.
Președintele de ședință invită la discuții pe marginea acestui punct,
nefiind înscrieri la cuvânt, supune aprobării consiliului local proiectul de
hotarare analizat acesta fiind aprobat cu 8 voturi “pentru” , 0 voturi
“impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotărârea nr.31/29.06.2017,
pentru aprobarea Raportului privind executia bugetului comunei Ogra
pe trimestrul I al anului 2017.
La punctul trei al ordinii de zi - Proiect de hotărâre înaintat de dl.
primar Palaghie Marian, privind aprobarea valorii de investiție și solicitarea
unei Scrisori de garantare de la Fondul de Garantare a Creditului RuralIFN SA în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fondurile
nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „Investiții în
căminele culturale din comuna Ogra”, președintele de ședință dă cuvântul
d-lui primar care menționează că este vorba de proiectul privind investițiile
în căminele culturale din comuna Ogra și Vaideiu pentru care intenționăm
să solicităm de la Agentia Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale un avans
de 35% din valoarea investiției pentru cele două cămine dar avem
acordare a acestei scrisori de garanție de către Fondul de Garntare a
Creditului Rural.
Președintele de ședință invită la discuții pe marginea acestui punct,
nefiind înscrieri la cuvânt, supune aprobării consiliului local proiectul de
hotarare analizat acesta fiind aprobat cu 8 voturi “pentru” , 0 voturi
“impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotărârea nr.32/29.06.2017
privind aprobarea valorii de investiție și solicitarea unei Scrisori de
garantare de la Fondul de Garantare a Creditului Rural- IFN SA în
vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fondurile
nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „Investiții în
căminele culturale din comuna Ogra”.
La punctul patru al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl.
primar Palaghie Marian, privind aprobarea unor măsuri în vederea înscrierii
în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra unor imobile-terenuri,
apartinand domeniului public al Comunei Ogra, președintele de ședință dă
cuvântul d-lui primar care menționează că este vorba de înscrierea în
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cartea funciară a Căminului cultural din Vaideiu cu terenul intravilan aferent
si a Caminului cultural Ogra cu sediul primăriei si terenul intravilan aferent,
înscriere care se impune avand în vedere investițiile care urmează să se
realizeze în căminele culturale, fiind necesară înscrierea în cartea funciară
a dreptului de proprietate al comunei cu privire la aceste imobile.Dl. primar
menționează că este vorba despre o suprafață totală de 3.345 mp teren
aferent sediului primăriei și căminului cultural Ogra din care se înscrie
definitiv în cartea funciară 3000 mp iar diferenta se va înscrie provizoriu iar
la Caminul cultural Vaideiu din suprafata totală de 1036 mp rezultată la
măsurători se va înscrie definitiv în cartea funciară 585 mp iar diferenta se
va înscrie provizoriu Președintele de ședință invită la discuții pe marginea
acestui punct, nefiind înscrieri la cuvânt, supune aprobării consiliului local
proiectul de hotarare analizat acesta fiind aprobat cu 8 voturi “pentru” , 0
voturi “impotriva”
si 0 “abtineri”,
adoptandu-se Hotărârea nr.33
/29.06.2017, privind aprobarea unor măsuri în vederea înscrierii în
Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra unor imobileterenuri, apartinand domeniului public al Comunei Ogra.
În continuarea ședinței se trece la analiza primului punct cu care a
fost suplimentată ordinea de zi și anume a Proiectului de hotărâre înaintat
de dl. primar Palaghie Marian privind validarea mandatului de consilier local
al domnului Popa Gheorghe.Președintele de ședință dă cuvântul d-lui
primar care menționează că prin Ordinul Prefectului-Județul Mureș
nr.248/22.06.2017 s-a constatat încetarea de drept a madatului de consilier
în cadrul Consiliului local al comunei Ogra al d-lui Neacșa Teodor, înainte
de expirarea duratei normale a acestuia, ramânând vacant locul acestuia în
cadrul consiliului local; dl. primar mai menționează că următorul supleant pe
lista de consilieri locali la alegerile locale din iunie 2016 ai Partidului
Național Liberal –Organizația Județeană Mureș este dl. Popa Gheorghe,
care a fost invitat la ședință.În continuarea ședinței președintele de ședință
invita comisia de validare să analizeze dosarul de candidatura al d-lui Popa
Gheorghe. Dupa verificarea dosarului dl- Lanțoș Ioan- presedintele comisiei
de validare a consiliului local a prezentat d-nilor consilieri procesul verbal
încheiat de către comisia de validare, prin care, în urma exeminării
legalității alegerii se propune validarea mandatului de consilier local al dnului Popa Gheorghe, încheindu-se în acest sens un preoces verbal al
comisiei de validare.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
Popa Gheorghe acesta fiind aprobat cu 8 voturi “pentru” , 0 voturi
“impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotărârea nr.34/29.06.2017,
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privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Popa Gheorghe
.
După validarea mandatului, dl. Popa Gheorghe 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 Proiectului de hotărâre
privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local,dl. primar
solicitând d-nilor consilieri să facă propuneri cu privire la comisia din care
să facă parte dl. Popa Gheorghe. Dl. Circa Călin-Cristian propune ca dl.
Bocsardi Andras să treacă la comisia nr.1- Comisia pentru activități
economico financiare, amenajarea teritoriului și urbanism in locul ramas
vacant in urma încetării mandatului d-lui Neacșa Teodor iar dl. Popa
Gheorghe să facă parte din comisia de specialitate nr.3- Comisia juridică și
de disciplină, muncă și protecție socială, protecție mediu și turism in locul dlui Bocsardi Andras.Dl. consilier Mosora Teofil propune ca dl. Popa
Gheorghe să facă parte in Comisia de specialitate nr.1- Comisia pentru
activități economico financiare, amenajarea teritoriului și urbanism in locul
ramas vacant în urma încetării mandatului d-lui Neacșa Teodor.Nemaifiind
alte propuneri președintele de ședință supune la vot propunerea d-lui Circa
Călin- Cristian , aceasta fiind aprobată cu 5 voturi „pentru”( d-nii Bocsardi
Andras,Circa Calin-Cristian, Szente Ioan, Varga Romulus și Popa
Gheorghe), 4 ”abțineri”( d-nii Mosora Teofil, Lanțoș Ioan, Deac Ioan Marcel
și Uilecan Ionel) și 0 voturi ”împotriva”, în ceea ce privește a doua
propunere exprimându-se 4 voturi ”pentru” ( d-nii Mosora Teofil, Lanțoș
Ioan, Deac Ioan Marcel și Uilecan Ionel) și 5 ”abțineri” ”( d-nii Bocsardi
Andras,Circa Calin-Cristian, Szente Ioan, Varga Romulus și Popa
Gheorghe), prin urmare fiind adoptată prima propunere cu votul majorității
consilierilor locali prezenți la ședință.Având în vedere modificările care au
intervenit cu privire la componența comisiilor de specialitate nr.1 și 3 ale
consiliului local, președintele de ședință propune ca să se desemneze
președinții și secretarii acestor comisii. Astfel pentru comisia nr.1 se
propune ca președinte dl. Lanțoș Ioan iar secretar dl. Mosora Teofil,
propunerea fiind aprobată cu 4 voturi ”pentru” a membrilor comisiei iar la
comisia se specialitate nr.3 se propune ca președinte dl. Circa CălinCristian, dl. Deac Ioan-Marcel-secretar iar dl.Popa Gheorghe-membru,
propunerea fiind aprobată cu unanimitate de voturi ”pentru” a membrilor
comisiei nr.3.Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt președintele de ședință
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supune aprobării consiliului local proiectul de hotarare privind modificarea
componenței comisiilor de specialitate ale consiliului local Ogra cu
urmatoarea componența:Comisia nr.1-pentru activități economico financiare
, amenajarea teritoriului și urbanism care va fi compusa din: d-nii Lanțoș
Ioan, Mosora Teofil, Szekely Janos-Szilard, Uilecan Ionel, Bocsardi Andras,
Comisia nr.2- Comisia pentru activități social culturale, culte, învățământ,
sănătate, familie, protecție copii, tineret și sport compusa din Szente Ioan,
Hădărig Ioan-Cristian, Varga Romulus și Comisia nr.3 compusă din:Circa
Călin-Cristian, Deac Ioan-Marcel, Popa Gheorghe , acesta fiind aprobat cu
9 voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se
Hotărârea nr.35/29.06.2017, privind modificarea componenței
comisiilor de specialitate ale consiliului local Ogra.
La punctul –Discuții, întrebări, intrepelări, răspunsuri-se înscrie la
cuvânt dl. consilier Szente Ioan întrebând care este rolul dânsului la
modernizarea căminului cultural și solicitând sprijinul pentru acordarea unor
diplome la terminarea campionatului de fotbal, dl. primar raspunzându-i că
responsabilitatea dânsului este în organizarea activităților culturale și că va
fi sprijinit cu necesarul de diplome; dl. primar mai menționeză că a fost
cumpărată plasă pentru împrejmuirea terenului de sport de la școală.Dl.
consilier Bocsardi Andras se înscrie la cuvânt menționând că cei care se
ocupă de organizarea activităților sportive să răspundă și de menținerea
curățeniei în curtea școlii.Dl. consilier Uilecan Ionel se înscrie la cuvânt
propunând ca să se amenajeze podul de la Dispensarul Uman,
împrejmuirea dispensarului și amenajarea unei parcări în zona respectivă,
dl. primar raspunzându-i ca se avea deja în vedere amenajarea unei parcări
în acea zonă și că au fost cumpărate materialele pentru împrejmuirea
Dispensarului Uman.Dl. Popa Gheorghe se înscrie la cuvânt cu propunerea
de a se lua măsuri pentru colectarea gunoiului menajer și în satul Lăscud,
dl. primar răspunzându-i că avem o experiență neplăcută când am încercat
să organizăm acest serviciu și pe sate însă am întâmpinat dificultăți la
încasarea taxei de salubritate care trebuie sa fie astfel stabilită încât să
includă costurile cu colectarea, transportul și depozitarea, dl. primar
menționând că se va analiza problema ridicată.Dl. consilier Varga Romulus
se înscrie la cuvânt solicitând să se ia măsuri pentru oprirea devesarilor de
reziduri provenind de la animale în zona fostului CAP de catre un deținător
de bovine, fapt care cauzează în zona cartierului romilor un miros neplăcut,
irespirabil, dl. primar răspunzându-i că cunoaște acesată problemă, a fost
sesizată Garda de Mediu și că știe că există acordul proprietarului terenului,
proprietarul de bovine are autorizație de la DSV, zona respectivă a fost
zonă agricolă.
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Dl. consilier Mosora Teofil se înscrie la cuvânt întrebând dacă se
cunoaște de către primărie că a fost amenajat un heleșteu în pășunea din
Rât, dacă s-a aprobat prin consiliul local așa ceva, dl. primar meționând că
nu s-a aprobat, dl. consilier întrebând care este situația închirierii pășunilor
dl. primar răspunzându-i că au fost încheiate acte adiționale având în
vedere că am fost atacați în instanță cu privire la durata închirierii; de
asemenea dl. consilier mai întreabă cine verifică paza de noapte având în
vedere ca s-au produs furturi cum ar fi – cablu de telefon la Dileu Vechi si
sămânța de porumb din gospodăria lui Demeter Gyula, dl. primar
răspunzându-i că pot chiar și d-nii consilieri să verifice cum iși îndeplinesc
obligațiile cei care asigură paza, dl. viceprimar menționând că a fost
schimbată o persoana care era angajată a firmei de pază și care nu își
îndeplinea obligațiile.
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,
Mosora Teofil

Secretar,
Crefelean Anicuţa -Ramona
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