ROMANIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 22 noiembrie 2017, cu ocazia şedintei ordinare
a consiliului local
Participă la ședință dl. primar Palaghie Marian ,subsemnata Crefelean
Anicuța-Ramona-secretar, sunt prezenți cei 11 membrii ai consiliului local,
d-nii: Bocsardi Andras, Deac Ioan-Marcel, Hadarig Ioan-Cristian, Lanțoș
Ioan, Mosora Teofil, Szente Ioan,Varga Romulus, Uilecan Ionel, Popa
Gheorghe, Circa Călin-Cristian, Szekely Janos –Szilard; mai participă la
ședință și d-nii Păcurar Marius-delagat sătesc din satul Vaideiu, Boșa
Vasile-delegat sătesc din satul Dileu Vechi și Chelza Cornel-delegat sătesc
din satul Giuluș.
Președintele de ședință,dl. consilier Uilecan Ionel arată că ședința
ordinară a consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului
comunei Ogra nr.286 din 16.11.2017, ședința fiind statutară și putându-se
desfășura, după care supune aprobării consiliului local punctele înscrise pe
ordinea de zi, respectiv:
-Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, pentru
modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local al comunei Ogra
nr.44/30 octombrie 2017, privind implementarea proiectului „Achiziționare
buldoexcavator pentru lucrări de întreținere și gospodărire comunală în
comuna Ogra, județul Mureș”;
- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
alegerea președintelui de ședința al consiliului local pentru perioada
decembrie 2017-ianuarie-februarie 2018;
Președinte de ședință menționează că ordinea de zi prezentată a fost
suplimentată cu încă două puncte și anume:Proiectul de hotărâre înaintat
de dl. primar Palaghie Marian, privind aprobarea indicatorilor tehnico
economici pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare Școală Generală cu 6
săli de clasă și grupuri sanitare, în comuna Ogra, județul Mureș” și Proiectul
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de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, pentru aprobarea
proiectului Rețelei școlare din comuna Ogra, pentru anul şcolar 2018-2019.
Ordinea de zi prezentată, cu punctele cu care a fost suplimentată este
aprobată cu unanimitate de voturi “pentru” a membrilor prezenți (11).
La primul punct al ordinii de zi – Proiect de hotarare inaintat de dl.
primar Palaghie Marian, pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea
Consiliului local al comunei Ogra nr.44/30 octombrie 2017, privind
implementarea proiectului „Achiziționare buldoexcavator pentru lucrări de
întreținere și gospodărire comunală în comuna Ogra, județul Mureș”,
președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar care menționează că inițial
s-a depus o ofertă pe o valoare mai mare , cca 401.000 lei, însă nu ne-am
putut încadra in suma alocată în valoarea stabilită inițial de 57.000 euro
valoare eligibilă iar pentru tocător trebuie să suportăm costul din bugetul
local, valoarea neeligibilă de 6000 euro care se suporta de noi, valoarea
proiectului ridicându-se la cca 370.000 lei.
Președintele
de ședință invită la discuții, se înscrie la cuvânt
dl.consilier Szente Ioan întrebând care e valoarea proiectului și cât va fi
contribuția noastră, dl. primar menționând că valoarea proiectului este de
cca 62.000 euro iar contribuția noastră 6000 euro.Dl. consilier Uilecan
Ionel întreabă dacă utilajul va putea fi închiriat și unde va fi parcat întrucât
sunt discuții , dl. primar răspunzându-i că nu va putea fi închiriat o anumită
perioadă și că, dacă sunt discuții, utilajul să fie parcat aici în incinta
primariei. Nemfiind înscrieri la cuvânt,președintele de ședință supune
aprobării consiliului local proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind aprobat
cu 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptându-se
Hotărârea nr.48/22.11.2017, pentru modificarea Anexei nr.1 la
Hotărârea Consiliului local al comunei Ogra nr.44/30 octombrie 2017,
privind implementarea proiectului „Achiziționare buldoexcavator
pentru lucrări de întreținere și gospodărire comunală în comuna Ogra,
județul Mureș”.
La punctul doi al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian, privind alegerea președintelui de ședința al consiliului
local pentru perioada decembrie 2017-ianuarie-februarie 2018, președintele
de ședință solicită propuneri , dl. consilier Deac Ioan Marcel propunând ca
președinte de ședință pentru următoarele trei luni pe dl.Circa Călin-Cristian,
propunerea fiind aprobată cu 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0
”abțineri”, adoptându-se Hotărârea nr.49/22.11.2017, privind alegerea
președintelui de ședința al consiliului local pentru perioada decembrie
2017-ianuarie-februarie 2018.
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La următorul punct al ordinii de zi- Proiectul de hotărâre înaintat de dl.
primar Palaghie Marian, privind aprobarea indicatorilor tehnico economici
pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare Școală Generală cu 6 săli de clasă
și grupuri sanitare, în comuna Ogra, județul Mureș”, președintele de ședință
dă cuvântul d-lui primar care menționează că a mai fost adoptată o hotărâre
în acest sens în ședința din data de 30.10.2017 dată care era stabilită inițial
ca termen de depunere a proiectului, pentru a nu risca posibilitatea de
depunere a proiectului
s-a adoptat hotarârea menționată, ulterior
comunicându-se ca termenul de depunere a fost prelungit până la data de
27 noiembrie. Dl.primar mai menționează ca nu se modifică valoarea
aprobată inițial, și având în vedere că au intervenit unele modificări față de
hotărârea inițială și dat fiind termenul limita de depunere a proiectului data
de 30.11 , se propune suplimentarea ordinii de zi și aprobarea indicatorilor
tehnico economici pentru reabilitarea școlii generale Ogra.
D-nii consilieri sunt invitați la discuții, nemaifiind înscrieri la cuvânt,
președintele de ședință supune aprobării consiliului local proiectul de
hotărâre analizat, acesta fiind aprobat cu 11 voturi ”pentru”, 0 voturi
”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea nr.50/22.11.2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul
de investitii ”Reabilitare Școală Generală cu 6 săli de clasă și grupuri
sanitare, în comuna Ogra, județul Mureș”.
În continuarea ședinței se trece la analiza proiectul de hotarare inaintat
de dl. primar , pentru aprobarea proiectului Rețelei școlare din comuna
Ogra, pentru anul şcolar 2018-2019. Președintele de ședință dă cuvântul dlui primar care menționează că unitățile de învățământ au depus solicitări
de cuprindere în rețeaua școlară 2018-2019, astfel Școala Gimnazială Ogra
va funcționa cu învățământ primar și gimnazial la adresa din Ogra nr.217,
Școala Primară Lăscud cu învățământ primar la nr. adm.191, Grădinița cu
Program Normal Ogra cu învățământ preșcolar la nr. adm.425, Grădinița cu
Program Normal Vaideiu cu învățământ preșcolar la nr. adm.138, Grădinița
cu Program Normal Lăscud cu învățământ preșcolar la nr. adm.191, iar
Școala Gimnazială ”Soli Deo Gloria ” din Vaideiu, unitate de învățământ
privat va avea ca nivel de școlarizare învațământ preșcolar, primar și
gimnazial și va funcționa la nr. adm.7 Vaideiu. Referitor la acest punct al
ordinii de zi subsemnata am adus la cunoștința d-nilor consilieri ca prin
Ordinul MEN nr.5472/2017 a fost aprobată metodologia
privind
fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 și că
acestă metodologie prevede ca și etape: realizarea proiectului de rețea
școlară de către consiliul local, transmiterea proiectului inspectoratului
școlar județean pentru solicitarea avizului rețelei școlare iar după obținerea
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avizului aprobarea prin hotărâre a consiliului local a rețelei școlare pe baza
avizului conform al inspectoratului.D-nii consilieri sunt invitați la discuții,
președintele de ședință dl. consilier Uilecan Ionel, menționând că are
calitatea de membru în consiliul de administrație al școlii și că nu a fost
soluționată încă problema parcării mașinilor cadrelor didactice, dl. consilier
Bocsardi Andras confirmand și dânsul ca deși exista o hotarare a consiliului
de administrație al școlii de a nu se mai parca în curtea scolii aceasta a fost
revocată de catre același consiliu de administrație și că există risc de
accident la iesirea masinilor din curte cât și faptul că porțile se deschid
nefiind asigurată siguranța copiilor.Președintele de ședință invită dacă
dorește cineva să se mai înscrie la cuvânt, nefiind alte înscrieri la cuvânt,
supune aprobării consiliului local proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind
aprobat cu 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptânduse Hotărârea nr.51/22.11.2017, pentru aprobarea proiectului Rețelei
școlare din comuna Ogra, pentru anul şcolar 2018-2019.
La punctul –Discuții, întrebări, interpelări, răspunsuri- preşedintele de
şedinţă invită la discuţii. Se înscrie la cuvânt dl. consilier Varga Romulus
care menţionează că dânsul a făcut parte din consiliul de administraţie al
şcolii şi nu ştie din ce cauză a fost schimbat, fiind de părere că din consiliul
de administraţie ar trebui să facă parte şi un părinte din partea copiilor de
etnie roma, dl. primar menţionând că consiliul de adminstraţie se compune
din 9 membrii din care 2 sunt reprezentanti ai consiliului local, dânsul lipsind
de la sedinta de consiliu în care au fost desemnați cei 2 reprezentanți ai
consiliul local respectiv d-nii Bocsardi A și Uilecan I. De asemenea dl.
consilier Varga Romulus mai solicită sprijin pentru realizarea unui şanţ pe
un drum în cartierul romilorm care să fie săpat cu ajutorul beneficiarilor de
ajutor social, dl. primar menţionând că dânsul este de acord cu condiţia ca
fiecare proprietar să îşi asigure intrarea în curte respectiv să îşi facă pod.
Dl. consilier Szente Ioan se înscrie la cuvânt întrebând când vor fi
finalizate lucrările la căminul cultural, menţionând că există pericol ca uşile
şi gemurile de sticlă să fie sparte, dl. primar răspunzându-i că termenul de
realizare a investiţiei este luna iunie 2019 şi că în ceea ce priveşte gemurile
şi uşile din sticlă proiectantul a trebuit să calculeze cantitatea de lumină
naturală care trebuie să intre în cămin de aceea s-a optat pentru astfel de
uşi, urmând ca pe interior în dreptul gemurilor să fie montate calorifere, fiind
acceptată din partea noastră doar propunerea de culoare heliomată a
gemului.
Dl. consilier Mosora Teofil se înscrie la cuvânt întrebând dacă nu se
poate monta un refugiu la staţia de maxi –taxi şi în zona d-lui Harţegan, dl.
primar răspunzându-i că nu prea există spaţiu în zona respectivă.
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Dl. consilier Lanţoş Ioan întreabă dacă se va amenaja terasă in
exteriorul căminului şi clubului, dl. primar menţionând că se va realiza o
terasa din policarbonat, transparenta.
Dl. consilier Popa Gheorghe se înscrie la cuvânt solicitând sprijin
pentru repararea iluminatului în căminul din satul Lăscud, prin montarea
unor corpuri de iluminat care să asigure o lumină mai bună întrucât cele
care sunt nu asigura lumina în încapere; de asemenea dl. consilier mai
întreabă care este situația cu gardul școlii, dl. viceprimar răspunzându-i că
a fost identificata persoana care a distrus împrejmuirea și că în urma
discuțiilor cu cei de la poliție dacă se va recupera prejudiciul nu ne mai
constituim parte civilă, persoana în cauză angajându-se să cumpere plasa,
stâlpi și ciment pentru repararea împrejmuirii.Dl. consilier Popa Gheorghe
mai întreabă dacă nu se poate amenaja o fântână în curtea școlii, dl. primar
raspunzându-i că se va analiza solicitarea. De asemenea dl. consilier
propune construirea unei capele în satul Lăscud existând posibilitatea de a
primi o suprafață de teren care va fi pusă la dispoziție gratuit de către un
proprietar de teren din satul Lăscud.Dl.primar menționează că se pot
accesa fonduri de către parohii în acest sens, va trebui să se discute cu
cele două culte –greco catolic si ortodox pentru că aceasta va servi pentru
întreaga comunitate.De asemenea dl. consilier mai întreabă dacă nu se pot
monta și pe sate ornamente de crăciun, pentru a se simți și pe sate
atmosfera de sărbătoare cu ocazia crăciunului. Dl. Chelza Cornel, delgat
sătesc din satul Giuluș, solicită sprijin pentru pietruirea drumului din satul
Giuluș care duce înspre Cucerdea, care menționează dânsul este plin de
gropi și nu se mai poate merge nici cu căruța sau tractor pe acesta.De
asemenea dl. consilier Popa Gheorghe solicită sprijin pentru reparații la
drumul înspre Lăscud pe care, în urma ploilor au apărut gropi menționând
că există riscul ca mașina care duce muncitorii să nu mai asigure
transportul din această cauză.
Dl. consilier Bocsardi Andras întreabă care este situația cu asfaltarea
drumului Giuluș-Lăscud, dl.primar răspunzându-i că încă nu a fost declarat
un câștigător.
Dl. viceprimar se înscrie la cuvânt solicitând sprijin din partea
consilierilor locali de pe sate si a delegaților sătești să se implice în
perioada sezonului rece în problemele care ar putea să apară din cauza
vremii nefavorabile.
Dl. primar aduce la cunoștința d-nilor consilieri că în luna decembrie
urmează să se supună aprobării consiliului local impozitele si taxele pentru
anul 2018, aducându-se la cunoștința d-nilor consilieri că urmează să se
introducă prestarea serviciului de salubritate și pe sate și vor trebui să se
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stabilească locurile unde nu se poate intra cu mașina pentru a fi amplasate
tomberoane. Dl. primar mai menționează că s-a modificat modalitatea de
calcul a impozitului pentru terenul intravilan ceea ce va duce la o scădere a
veniturilor la bugetul local , motiv pentru care dânsul va propune o majorare
cu 10 % a impozitelor și taxelor locale pentru a se asigura aproximativ
același nivel al veniturilor bugetului local cu cel din anul curent.
Nemaifiind alte inscrieri la cuvânt, președintele de ședință mulțumește
celor prezenți, declarând şedinţa închisă, drept pentru care s-a întocmit
prezentul proces verbal.

Președinte de ședință,
Uilecan Ionel

Secretar,
Crefelean Anicuţa -Ramona

6

