ROMANIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 31 iulie 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.168 din 25.07.2017, fiind prezenti 10
membrii ai consiliului local, lipsind dl. Hadarig Ioan –Cristian, ședința fiind
statutară și putându-se desfășura.
Participă la ședință dl. primar Palaghie Marian ,subsemnata Crefelean
Anicuța-Ramona-secretar și d-nii Boșa Vasile- delegat satesc din Dileu
Vechi,dl.Chelza Cornel- delegat satesc din satul Giuluș și Păcurar Mariusdelegat sătesc din satul Vaideiu.
Președintele de ședință, dl.consilier Mosora Teofil prezintă ordinea
de zi , care cuprinde următoarele puncte:
1. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Legii
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Ogra , precum și pentru consilierii locali;
2. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
aprobarea incheierii Protocolului de cooperare pentru aplicarea
Proiectului de interes public – „Operativitate în intervenție pentru
siguranța comunității”;
3. Proiect de hotarare inaintat 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;
4. Discutii,intrebari,interpelari, raspunsuri.
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Ordinea de zi prezentată este aprobata cu unanimitate de voturi
“pentru” a membrilor prezenți (10).In continuarea ședinței, subsemnata, am
supus aprobării consiliului local procesul verbal al ședintei din data de
29.06.2017, 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 stabilirea unor măsuri de punere în
aplicare a prevederilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, la nivelul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Ogra , precum și pentru consilierii locali, președintele de ședință
dă cuvântul d-lui primar care menționează că, conform Legii nr.153/2017 sau stabilit coeficienții pentru indemnizația primarului și a viceprimarului,care
la nivelul comunei noastre, în funcție de numărul de locuitori este de 4
pentru primar și 3 pentru viceprimar și că salariile de bază trebuie aprobate
prin hotărâre a consiliului local, nivelul maxim al salariului neavând voie să
depășească nivelul indemnizației viceprimarului în sumă de 4.350
lei.Domnul primar mai menționează că a fost urmată procedura de
consultare a sindicatului, în ceea ce privește stabilirea salariilor, acesata sa facut în baza ierarhiei, propunerea fiind la nivelul indemnizației
viceprimarului pentru funcția de secretar și șef birou iar pentru funcțiile de
execuție pe grade profesionale: auditor- post care nu este ocupat la nivelul
UAT, consilier, consilier juridic, inspector – avand în cadrul primariei trei
persoane care ocupa posturi de consilier superior la care se propune un
coeficient de 2,10, dl Vincze P. și d-nele Șanta S. si Trombitas A., o
persoana pe post de consilier asistent –Puskas T. și o persoană pe postul
de referent superior – d-na Popa R cu coeficienet 1,70.In ceea ce priveste
personalul contractual din cadrul grilei care se propune avem ocupat post
de referent II, guard muncitor calificat și muncitor necalificat.
În ceea ce privește indemnizația de ședință a consilierilor locali,
aceasta se propune sa fie acordată în cunatum de 10% din indemnizația
lunară a primarului iar numărul maxim de ședințe pentru care se poate
acorda indemnizația este o ședință de consiliu și o ședință de comisie de
specialitate pe luna.D-nii consilieri sunt invitați la discuții pe marginea
acestui punct al ordinii de zi,dl. consilier Mosora Teofil înscriindu-se la
cuvânt întrebând dacă sunt bani sau va trebui să mărim taxele începând de
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anul viitor, dl. primar răspunzându-i că se știe pentru ce am mărit taxele,
cum au fost repartizate veniturile și că veniturile bugetului local se
completează cu venituri de la bugetul de stat. Nemaifiind alte înscrieri la
cuvânt, președintele de ședință 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.36 /31.07.2017
privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor
Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Ogra , precum și pentru consilierii locali.
La punctul doi al ordinii de zi- Proiect de hotarare inaintat de dl.
primar Palaghie Marian, privind aprobarea încheierii Protocolului de
cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public – „Operativitate în
intervenție pentru siguranța comunității”, președintele de ședință dă
cuvântul d-lui primar care menționeză că este vorba de încheierea unui
protocolul de colaborare prin care consiliul local se obligă să asigure
alocarea unei sume pentru reparații la autoturismul din dotarea postului de
poliție,cerând părerea d-nilor consilieri în legatură cu încheierea protocolului
și solicitând să se facă propuneri în acest sens. Dl. consilier Mosora Teofil
propune alocarea unei sume de 1.000 lei. Nemaifiind alte propuneri
președintele de ședință 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.37/31.07.2017,
privind
aprobarea încheierii
Protocolului de cooperare pentru
aplicarea Proiectului de interes public – „Operativitate în intervenție
pentru siguranța comunității”.
În continuarea ședinței se trece la analiza punctului trei al ordinii de zi,
a proiectului de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea
înscrierii în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra unor imobileterenuri, apartinand domeniului public al Comunei Ogra. Dl.primar
menționează că este vorba de înscrierea în cartea funciară a terenului
aferent școlii și căminului cultural din satele Giuluș și Lăscud, în total 4.767
mp din care se înscrie definitiv 1.567 mp și provizoriu 3.200 mp la Giuluș
respective suprafața totală de 968 mp la Lăscud din care se înscriu definitiv
852 mp iar 116 mp se înscriu provizoriu și că pentru aceste suprafețe au
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fost efectuate măsurători.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.38/31.07.2017, privind aprobarea unor măsuri în vederea înscrierii în
Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra unor imobileterenuri, apartinand domeniului public al Comunei Ogra.
La punctul patru –Discuții, întrebări, interpelări, răspunsuri- se înscrie
la cuvânt dl. consilier Szekely Janos-Szilard , propunând desemnarea unui
responsabil cu paza satului,care să verifice pe angajații de la firma de pază
persoana propusă fiind dl. Mosora Teofil, care are experiență în domeniu, a
lucrat în cadrul poliției, în prezent fiind alocați trei angajați ai firmei de paza
în comuna Ogra, dl. consilier exprimându-și nemulțumirea că este foarte
greu să găsești oameni competenți cu atestat, permis de conducere din
comuna, menționand că au fost înlocuiți cei care nu iși îndeplineau
obligațiile.Dl. consilier Uilecan Ionel se înscrie la cuvânt întrebând dacă
responsabilii sătești nu pot să colaboreze cu angajații firmei de pază. Dl.
consilier Popa Gheorghe menționează că și în Lăscud sunt foarte multe
probleme, că cineva rău intenționat deconectează siguranța de la iluminatul
public aproape în fiecare seară și că în timp ce mașina firmei de pază este
în sat nu se întâmpla nimic iar după ce pleacă încep ”mișcările”, dl consilier
fiind de parere ca era mai eficientă paza cu paznic din sat.
În continuarea ședintei se înscrie la cuvânt dl. consilier Szente Ioan
care , având în vedere că se apropie ”Ziua Ogrei” în data de 3 septembrie,
își exprimă nemulțumirea întrucât nu este susținut de către ceilalți consilieri
locali și conducerea primăriei în activitatea culturală care o desfășoară, dl.
consilier menționând că a organizat campionatul de minifotbal care a fost o
reușită, mobilizând foarte mulți tineri, exprimându-și nemulțumirea că nu au
avut asigurată paza pe perioada de desfășurare a manifestării, situație în
care a avut loc și un eveniment neplăcut, respectiv dansul a fost lovit de
către o persoană de etnie romă, dl. consilier exprimându-și nemulțumirea și
menționând că nu mai face nimic în condițiile în care nu este ajutat; dl.
consilier mai precizeză că este foarte greu să mobilizeze tinerii pentru
dansuri expimându-și nemulțumirea că nu este ajutat măcar cu ”un pahar
de apă”, nu există dotări în cămin situație în care trebuie să se roage de
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”unii și de alții” iar dacă se defectează aparatele trebuie să suporte
cheltuielile cu reparațiile; dl. viceprimar arată că ar fi o soluție dacă s-ar
aduce statia de sonorizare de la capelă, dl. primar menționând că ar fi bine
să fie adusă stația în cămin. Dl. consilier Szente Ioan își mai exprimă
nemulțumirea totodata și față de faptul că nu a fost ajutat măcar cu o
minge de fotbal și că deși dânsul a organizat un campionat de fotbal care
era în desfășurare dl. Banyasz Felix a început un alt campionat în același
timp astfel încât activitățile sportive s-au suprapus, rugand de asemenea pe
dl Varga Romulus să se implice în activitatea culturala prin mobilizarea
tinerilor de etnie romă, menționând că intenționează organizarea unui
campionat de tenis.Dl. consilier Varga Romulus se înscrie la cuvânt
solicitând sprijin cu o mașină de piatră pentru zona cartierului romilor,
menționând că oamenii din cartier sunt nemulțumiți că nu sunt ajutați; dl.
primar menționează că drumurile pentru care se solicita pietruire nu fac
parte din domeniul comunei, fiind drumuri create pe proprietățile private ale
celor care au case în zona respectivă. Dl. consilier iși mai exprimă
nemulțumirea din cauza faptului că ar fi fost jignit de către domnul
viceprimar în fața romilor prin expresia ” ce consilier aveți”,situație în care
dânsul nu mai are autoritate în comunitate, menționând că dânsul știe că
acolo a fost drum ; de asemenea dl. consilier mai propune ca cladirea care
a avut destinația de baie din carierul romilor să fie amenajată ca spațiu
pentru poștă.
In continuarea ședinței dl. consilier Lanțoș Ioan se înscrie la cuvânt
arătând că ar fi frumos să păstrăm discuția în limitele bunului simț, să nu ne
jignim , iar vis a vis de problema d-lui consilier Varga Romulus,cu drumul
care trebuie pietruit, dânsul menționază că știe că în zona respectivă a fost
un drum mai vechi. Dl. consilier aduce în atenția consiliului local o altă
problemă și anume aceea a curățirii cimitirului care arată într-un mod cum
nu ar trebui să arate, necesitând curățire , solicitând sprijinul primăriei
pentru găsirea unei soluții în acest sens.Dl.consilier Popa Gheorghe din
satul Lăscud se înscrie la cuvânt menționând că, referitor la paza cu firma
specializată dânsul nu are nimic împotriva, doar ca ar trebui să fie cineva
acolo permanet în satul Lăscud și tot ar fi greu pentru că angajații de la
firma de pază nu ii cunosc pe localnici.Alte probleme ridicate de dl.
consilier sunt cea a lipsei semnalului la telefonia mobila în satul Lăscud,
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solicitând sprijinul d-lui primar daca ar putea să se facă ceva în acest sens,
problema depozitarii gunoiului, a orelor de muncă care trebuie prestate de
către beneficiarii de ajutor social , problema întreruperii iluminatului public,
a construcțiilor care se ridică fără autorizație și a caselor părăsite. Dl.
Păcurar Marius-delegat sătesc din satul Vaideiu este invitat să spună ce
probleme sunt in satul Vaideiu , menționând că la iluminatul public nu
funcționează un corp de iluminat și trebuie remediată acestă problemă.Dl.
Chelza Cornel delegat sătesc din satul Giuluș este întrebat de către
președintele de ședință dacă sunt probleme în Giuluș, acesta menționând
că trebuie reparat podul care duce către parcela ”Coastă”.Dl. consilier
Uilecan Ionel se înscrie la cuvânt înrebând dacă nu se pot angaja localnici
la firma de pază, care cunosc oamenii și astfel ar fi mai ușor să se asigure
acest serviciu, dl. consilier Szekely Szilard răspunzându-i că se poate dacă
au atestat pentru pază și permis de conducere. Dl.consilier Uilecan Ionel
mai menționază că este de părere că tot responsabilii de sat ar trebui să
țină legătura cu angajații de la firma de pază, pentru că responsabilii de sat
știu cel mai bine ce fel de oameni sunt în sat; dl. consilier iși exprimă de
asemenea mulțumirea față de activitatea pe care o desfășoară dl. Banyasz
Felix care e implicat și crează activitate sportivă în comună; alte probleme
ridicate de dl. consilier sunt cele cu privire la împrejmuirea de la dispensarul
uman (dl. primar menționând că urmează să se facă ) și problema curățirii
cimitirului.Dl. consilier Bocsardi Andras se înscrie la cuvânt menționând că
este de părere că se poate rezolva și problema problema pietruirii drumului
ridicată de dl. Varga Romulus, întrebând care este situația cladirii din
cartier, daca se poate amenaja ca poștă.Dl. primar menționează că clădirea
a fost construită prin fonduri primite de la norvegieni, ca s-a discutat cu dl.
consilier Varga Romulus, Fundația ”Loc” și dl. Zelariu să se atragă fonduri
pentru reabilitarea clădirii și să poată fi folosită ca și sediu al ”Partidei
Romilor” ,pentru a fi predată cuiva în administrare și care să răspundă de
întreținerea acesteia, că ar trebui făcut un deviz pentru a vedea ce cheltuieli
implică, doar că au rămas la stadiul de discuție, iar în ceea ce privește
mutarea oficiului postal, acesta are în prezent un sediu.Dl. consilier Deac
Ioan –Marcel se înscrie la cuvânt aducand în atenția d-nilor consilieri
păstrarea curățeniei în comuna noastră respectiv să fie obligații proprietarii
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de bovine să curețe drumul care e asfaltat iar cei care dețin cai să pună
între rudițe sac .
Dl. viceprimar se înscrie la cuvânt menționând ca întradevăr la
Lăscud se întâmplă ceva și persoane rău intenționate întrerup lumina sau
deteriorează după ce se fac reparații; în ceea ce privește afirmația d-lui
consilier Varga Romulus cum că ar fi fost jignit de dânsul, dl. viceprimar
menționază că nu este adevărat acest lucru, dânsul nu l-a jignit , că sunt
afirmații ale celor de etnie romă din cartier și că implicarea d-lui consilier
prin mobilizarea la muncă a benficiarilor de ajutor social nu este ajutor către
primărie ci către cei din comunitatea pe care o reprezintă.
De asemenea dl. viceprimar mai menționează că nu se poate afirma
că dl. primar nu a făcut nimic în cartier întrucât chiar dânsul a supravegheat
în toamna anului trecut pietruirea acelor drumuri iar unii romi duceau cu
cratița piată în curte, dl. viceprimar precizând că că a fost dusă foarte multă
piatră și în cartier.Dl. viceprimar mai arată faptul că sunt probleme cu
mobilizarea la muncă a beneficiarilor de ajutor social care efectiv refuză să
lucreze sau trimit la munca alte persoane decât cele aflate pe lista
persoanelor apte de muncă și că vor fi luate măsuri de suspendarea sau
încetare a ajutorului social.
Dl. consilier Mosora Teofil, referitor la beneficiarii de ajutor social care
nu lucrează sau sunt plecați în străinătate, este de părere că trebuie luate
măsuri de încetare a plății.
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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