ROMANIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 28 decembrie 2017, cu ocazia şedintei ordinare
a consiliului local
Participă la ședință dl. primar Palaghie Marian ,subsemnata Crefelean
Anicuța-Ramona-secretar, sunt prezenți 10 membrii ai consiliului local, dnii consilieri: Bocsardi Andras, Deac Ioan-Marcel, Hadarig Ioan-Cristian,
Lanțoș Ioan, Mosora Teofil, Szente Ioan, Uilecan Ionel, Popa Gheorghe,
Circa Călin-Cristian, Szekely Janos –Szilard, lipsind dl. Varga Romulus; mai
participă la ședință și d-nii Păcurar Marius-delegat sătesc din satul Vaideiu,
Boșa Vasile-delegat sătesc din satul Dileu Vechi și Chelza Cornel-delegat
sătesc din satul Giuluș.
Președintele de ședință,dl.vicepprimar Circa Călin-Cristian arată că
ședința ordinară a consiliului local a fost convocată prin Dispoziția
primarului comunei Ogra nr.330 din 22.12.2017, ședința fiind statutară și
putându-se desfășura. Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, care
cuprinde următoarele puncta:
1. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, pentru
validarea Dispoziţiei nr.325/11.12.2017, privind rectificarea bugetului
local al comunei Ogra pe anul 2017;
2. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, pentru
validarea Dispoziţiei nr.329/20.12.2017, privind rectificarea bugetului
local al comunei Ogra pe anul 2017;
3. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a zonelor în cadrul
comunei Ogra începând cu anul 2018;
4. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian pentru
modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ogra nr.50/22
noiembrie 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”;
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5. Proiect de hotarare înaintat de dl. primar Palaghie Marian pentru

modificarea si completare Hotărârii Consiliului local al comunei Ogra
nr.18 din 27 august 2012 privind gospodarirea localităţilor comunei
Ogra, judeţul Mureş;
6. Discuții, întrebări, interpelări, răspunsuri.
Ordinea de zi prezentată, a fost aprobată cu unanimitate de voturi
“pentru” a membrilor prezenți (10).
În continuarea ședinței subsemnata am supus aprobării consiliului
local procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local din data de 22
noiembrie 2017, acesta fiind aprobat cu 10 voturi ”pentru”, 0 voturi
”împotrivă” și 0 ”abțineri”.
La primul punct al ordinii de zi – Proiect de hotarare inaintat de dl.
primar Palaghie Marian, pentru validarea Dispoziţiei nr.325/11.12.2017,
privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2017,
președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar.Dl.primar menționează că
este vorba de cuprinderea în bugetul local a sumei de 65.000 lei, cu titlu de
sume defalcate din TVA pentru finațarea cheltuielilor cu salariile , sporurile,
indemnizațiile și alte drepturi în bani pentru învățământ, suma fiind
repartizată prin Decizie a AJFP Mureș, bugetul rectificat al comunei fiind de
14.967 mii lei la venituri și 15.555 mii lei la cheltuieli. D-nii consilieri sunt
invitați la discuții, nefiind înscrieri la cuvânt, președintele de ședință supune
aprobării consiliului local proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind aprobat
cu 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptându-se
Hotărârea
nr.52/28.12.2017,
privind
validarea
Dispoziţiei
nr.325/11.12.2017, privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra
pe anul 2017 . La punctul doi al ordinii de zi - Proiect de hotarare inaintat
de dl. primar Palaghie Marian, pentru validarea Dispoziţiei
nr.329/20.12.2017, privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe
anul 2017, dl. primar menționează că este vorba de rectificarea bugetului
local al comunei Ogra cu suma de 33.000 lei la cap.65 - învățământ, suma
alocată tot prin Decizie a AJFP Mureș, bugetul rectificat al comunei fiind de
15.000 mii lei la venituri și 15.588 mii lei la cheltuieli. D-nii consilieri sunt
invitați la discuții, nefiind înscrieri la cuvânt, președintele de ședință supune
aprobării consiliului local proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind aprobat
cu 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptându-se
Hotărârea
nr.53/28.12.2017,
pentru
validarea
Dispoziţiei
nr.329/20.12.2017, privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra
pe anul 2017.
La punctul trei al ordinii de zi- Proiect de hotarare inaintat de dl.
primar Palaghie Marian privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
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precum şi a zonelor în cadrul comunei Ogra începând cu anul 2018,
președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar care menționează că
valorile impozabile care se propun prin proiectul de hotărâre sunt ca cele pe
anu în curs -2017, că au intervenit modificări, conform Codului fiscal doar la
modul de calcul al impozitului pentru terenul intravilan, în sensul că
valoarea impozitului scade, si ca de asemenea mai sunt modificări la
impozitul pe mijloace de transport la mașinile de mare tonaj, modificări
care au intervenit ca urmare a modificării valorilor prevăzute de codul
fiscal.De asemenea dl. primar mai menționează că se propune pentru anul
2018 majorarea cu 10% a impozitelor și taxelor locale față de nivelul stabilit
prin codul fiscal și că practic față de anul 2017 va fi o majorare a impozitelor
cu 5%, întrucat și în anul 2017 am avut o majorare de 5%, dl. primar
menționând că practic impozitul / gospodărie va fi mai mic decat cel achitat
în anul 2017 datorită modificării modului de calcul al impozitului pe terenul
intravilan, care scade foarte mult și că încasările la bugat din impozitele și
taxele locale vor fi mai mici.
Președintele de ședință invită la discuții, se înscrie la cuvânt
dl.consilier Mosora Teofil, propunand sa fie scoasă taxa pentru folosirea
căminului la înmormântari(pomeni) iar în ceea ce privește colectarea taxei
de salubritate, menționează dl. consilier, aceasta să fie plătită de toată
lumea, dl. primar răspunzându-i că nu se achită taxa decât de cei care nu
locuiesc în Ogra și o strada din cartierul romilor unde mașina nu putea să
intre.
Dl.primar precizează că taxa de salubritate se va percepe și pe sate,
urmând a se presta și pe sate serviciul de salubritate la interval de 2
saptamani. Dl. consilier Szente Ioan întreabă care este valabilitatea
atestatului de producător, subsemnata raspuzându-i că, începand cu 1
ianuarie 2018 valabilitatea atestatului de producător este de 5 ani de la data
emiterii, se completează anual cu datele din registrul agricol si se vizează.
Nemfiind alte înscrieri la cuvânt,președintele de ședință supune
votului consiliului local propunerea d-lui consilier Mosora Teofil și anume de
a fi eliminată taxa pentru închireierea căminului pentru pomeni,
exprimându-se 1 vot ”pentru”(dl. consilier Mosora T.) 0 ”abțineri” și 9 voturi
”împotriva”, din numărul total de 10 consilieri prezenți la ședință, prin
urmare propunerea d-lui consilier fiind respinsă. Președintele de ședință, dl.
viceprimar Circa Călin , invită la discuții , dl. consilier Mosora T. menționând
că consilierii locali trebuie să se gândească și la oamenii din comună nu
doar să mărească taxele, dl. primar precizând că , per total pe gospodărie
se va plăti mai puțin, fiind vorba de modificarea modului de calcul a
impozitului pe teren intravilan, unde spre exemplu la o gospodărie care a
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achitat in anul 2017 un impozit de 70 lei, va achita in 2018 valoarea de 4 lei,
conform noului calcul, prin urmare câștigul pe gospodărie fiind de 66 lei.
Nemfiind alte înscrieri la cuvânt,președintele de ședință supune aprobării
consiliului local proiectul de hotarare înaintat de dl. primar Palaghie Marian
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a zonelor în cadrul
comunei Ogra începând cu anul 2018 acesta fiind aprobat cu 9 voturi
”pentru” ( d-nii consilieri Bocsardi Andras, Deac Ioan-Marcel, Hadarig IoanCristian, Lanțoș Ioan, Szente Ioan, Uilecan Ionel, Popa Gheorghe, Circa
Călin-Cristian, Szekely Janos –Szilard), 0 voturi ”împotrivă” și 1 ”abținere”
(dl. cons. Mosora Teofil), adoptându-se Hotărârea nr.54/28.12.2017,
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a zonelor în
cadrul comunei Ogra începând cu anul 2018.
La punctul patru al ordinii de zi - Proiect de hotarare înaintat de dl.
primar Palaghie Marian pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al
comunei Ogra nr.50/22 noiembrie 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, președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar, care menționează
că a fost înscris în mod eronat în hotărârea adoptată o altă valoare C+M
decât cea care rezultă din deviz, prin urmare impumandu-se modificarea
hotărârii adoptate.
D-nii consilieri sunt invitați la discuții, nefiind înscrieri la cuvânt,
președintele de ședință supune aprobării consiliului local proiectul de
hotărâre analizat, acesta fiind aprobat cu 10 voturi ”pentru”, 0 voturi
”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea nr.55/28.12.2017,
pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ogra nr.50/22
noiembrie 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 punctului cinci al ordinii de zi
- Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian pentru
modificarea si completare Hotărârii Consiliului local al comunei Ogra nr.18
din 27 august 2012 privind gospodarirea
localităţilor comunei Ogra,
judeţul Mureş.Președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar, dânsul
menționând că este vorba de actualizarea sancțiunilor stabilite în urmă cu 5
ani, în anul 2012 pentru fapte care constituie contravenții cu privire la
gospodărirea localităților și de asemenea completarea hotărârii consiliului
local cu încă două fapte care constituie contravenții și anume:
depozitarea/aruncarea de resturi menajere sau vegetale pe domeniul
public/privat al comunei și lăsarea liberă sau nesupravegheată a animalelor
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și a vehiculelor cu tracțiune animală pe domeniul public/privat al comunei,
dl. primar precizând faptele care constituie contravenții și noile valori ale
sancțiunilor care se propun conform proiectului de hotarâre înaintat. D-nii
consilieri sunt invitați la discuții, dl. consilier Uilecan Ionel întrebând dacă se
pot stabili sancțiuni pentru staționarea vehiculelor pe stradă, dl. primar
răspuzându-i că este de competența poliției șă aplice sancțiuni în astfel de
cazuri, fiind vorba de circulația pe drumurile publice. D-nii consilieri sunt
invitați la discuții, 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 ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptânduse Hotărârea nr.56/28.12.2017, pentru modificarea si completare
Hotărârii Consiliului local al comunei Ogra nr.18 din 27 august 2012
privind gospodarirea localităţilor comunei Ogra, judeţul Mureş.
La punctul – Discuții, întrebări, interpelări, răspunsuri- se înscrie la
cuvânt dl. viceprimar Circa Călin-Cristian menționând că referitor la mașina
de salubritate, aceasta nu va colecta crengi sau alte reziduri, rugând d-nii
consilieri să anunțe oamenii în acest sens. Dl. primar menționează că se va
stabili o lună primăvara și toamna , propunând ca aceste resturile vegetale
să fie colectate în lunile martie și noiembrie. Dl. consilier Popa Gheorghe se
înscrie la cuvânt menționând că sunt probleme în satul Lăscud cu câinii
care sunt pe străzi și care sunt un pericol pentru comunitate și că ar trebui
să se ia măsuri în acest sens, o altă problemă fiind aceea a podului de pe
Valea Lăscudului, din zona bisericii greco-catolice și a șanțului care trebuie
amenajat, dl. primar raspunzându-i că podul este în administrarea Direcției
Apelor, și că se va avea în vedere ca în primăvară, dacă se efectuează
lucrări de îmbunătățiri funciare să se ia măsuri în acest sens.Dl. Chelza
Cornel, delegat sătesc din satul Giuluș menționează faptul că s-au furat
geamuri de la școala din Giuluș, dl. primar aratând că pentru a putea
reabilita clădirea, aceasta trebuie scoasă din circuitul școlar.
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,
Circa Călin-Cristian

Secretar,
Crefelean Anicuţa -Ramona
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