ROMANIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL
Nr.544/ 30.01.2018

PROCES VERBAL
Încheiat azi 30 ianuarie 2018, cu ocazia şedintei ordinare
a Consiliului local al comunei Ogra

Participă la ședință, primarul comunei, dl. Palaghie Marian, Crefelean
Anicuța-Ramona-secretar U.A.T, sunt prezenți cei 11 membrii ai consiliului
local respectiv d-nii consilieri: Bocsardi Andras, Hădărig Ioan-Cristian,
Lanțoș Ioan, Mosora Teofil, Szente Ioan, Uilecan Ionel, Popa Gheorghe,
Circa Călin-Cristian, Szekely Janos –Szilard, Varga Romulus şi Deac Ioan
–Marcel.
Sunt prezenţi de asemenea la şeidnţă 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.viceprimar Circa Călin-Cristian arată că
consiliul local a fost convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia primarului
comunei Ogra nr.4/23 ianuarie 2018, ședința fiind statutară și putându-se
desfășura.Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin
afișare la avizierul de la sediul Consiliului local, întocmindu-se în acest sens
Proces verbal nr.429/23.01.2018. Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea
de zi, care cuprinde următoarele puncte:
1. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
aprobarea executiei bugetului comunei Ogra pe trimestrul III al anului
2017;
2. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
aprobarea executiei bugetului comunei Ogra pe trimestrul IV al anului
2017;
3. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
utilizarea în anul 2018 a sumei de 342.000 lei din excedentul
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bugetului local rezultat la sfârșitul anului 2017, pentru finanțarea
secțiunii de dezvoltare;
4. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian pentru
aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de
stat și particular din comuna Ogra, pentru anul şcolar 2018-2019;
5. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian privind
emiterea avizului Consiliului local al comunei Ogra în calitate de
administrator al domeniului public de interes local al comunei pentru
REACTUALIZARE PUG ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISMCOMUNA OGRA, JUDEŢUL MUREŞ;
6. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
aprobarea dezmembrarii imobilului–teren, situat în intravilanul
localitatii Ogra, inscris in CF nr.51659/Ogra, nr. cad.51659;
7. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2018, cuprinzând lucrările de
interes local care se vor efectua de către beneficiarii Legii nr.
416/2001, privind venitul minim garantat;
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea d-lui primar Palaghie Marian,
ca evaluator al
performantelor profesionale individuale ale
secretarului comunei Ogra;
9. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind
acordul pentru realizarea lucrării ” Construcție rețea fibră optică în
subteran, tronson Mureș-Cluj”;
10. Discuții, întrebări, interpelări, răspunsuri.
Ordinea de zi prezentată este supusă votului consiliului local, aceasta
fiind aprobată cu unanimitate de voturi “pentru” a membrilor prezenți (11).
În continuarea ședinței secretarul comunei a supus aprobării consiliului
local procesele verbale ale ședințelor consiliului local din data de
28.12.2017 și 08.01.2018, nefiind formulate propuneri sau obiecțiuni,
acestea fiind aprobat cu unanimitate de voturi “pentru”(11) a membrilor
prezenţi.
În continuarea ședinței se trece la analiza punctelor înscrise pe ordinea
de zi, a proiectului de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului
comunei Ogra pe trimestrul III al anului 2017, proiect avizat favorabil de
către comisiile de specialitate din cadrul consilului local.Președintele de
ședință dă cuvântul d-lui primar pentru a face o scurtă prezentare a acestui
punct al ordinii de zi, dl. primar menționând că este vorba de aprobarea
execuției bugetului comunei Ogra pe trimestrul III 2017 iar la următorul
punct al ordinii de zi, pe trimestrul IV 2017, execuție care se prezintă atât la
venituri cât și la cheltuieli, conform proiectului de hotărâre înaintat.
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D-nii consilieri sunt invitaţi la discuţii, nefiind 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.2/30.01.2018,
privind aprobarea executiei bugetului comunei Ogra pe trimestrul III
al anului 2017.
Cu privire la punctul doi al ordinii de zi, președintele de ședință, invită
d-nii consilieri la discuții, nefiind înscrieri la cuvânt, 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.3/30.01.2018, privind aprobarea executiei bugetului comunei Ogra
pe trimestrul IV al anului 2017.
La punctul trei al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar
Palaghie Marian, privind utilizarea în anul 2018 a sumei de 342.000 lei din
excedentul bugetului local rezultat la sfârșitul anului 2017, pentru finanțarea
secțiunii de dezvoltare, președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar
care menționează că este vorba de excedentul bugetului local pe anul 2017
reprezentând avans din suma primită pentru proiectul –Investiții în căminele
culturale din comuna Ogra și care nu a fost utilizată în cursul anului 2017,
fiind evidențiată în buget ca și excedent , aceasta putând fi utilizată în
cursul anului 2018 doar în baza hotărârii consiliului local, și având în vedere
faptul că există situații de plată emise, lucrările fiind în curs de execuție, se
propune consiliului local adoptarea unei hotărâri de consiliu local în acest
sens.
D-nii consilieri sunt invitaţi la discuţii, nefiind 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.4/30.01.2018,
privind utilizarea în anul 2018 a sumei de 342.000 lei din excedentul
bugetului local rezultat la sfârșitul anului 2017, pentru finanțarea
secțiunii de dezvoltare.
În continuarea ședinței se trece la analiza punctului patru al ordinii de
zi, a proiectului de hotărâre pentru aprobarea Rețelei școlare a unităților de
învățământ preuniversitar de stat și particular din comuna Ogra, pentru anul
şcolar 2018-2019.Președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar, care
menționează că s-a primit avizul de la I.S.J Mureș și prin urmare este
nevoie să se aprobe rețeaua școlară. De asemenea susbsemnata am adus
la cunoștința d-nilor consilieri că rețeaua școlară de pe raza U.A.T. se
organizează de către autoritățile locale, prin hotărâre a consiliului local, cu
avizul conform al inspectoraului școlar și că în luna noiembrie 2017 am
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aprobat, prin hotărâre a consiliului local, proiectul rețelei școlare de pe raza
UAT, proiect care primit avizul conform al I.S.J. Mureș și care se propune
pentru aprobare prin acest punct înscris pe ordinea de zi.
D-nii consilieri sunt invitaţi la discuţii, nefiind 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.5/30.01.2018, pentru
aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de
stat și particular din comuna Ogra, pentru anul şcolar 2018-2019.
La punctul cinci al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl.
primar Palaghie Marian privind emiterea avizului Consiliului local al
comunei Ogra în calitate de administrator al domeniului public de interes
local al comunei pentru REACTUALIZARE PUG ŞI REGULAMENT LOCAL
DE URBANISM-COMUNA OGRA, JUDEŢUL MUREŞ, președintele de
ședință dă cuvântul d-lui primar. Dl primar precizezează că este vorba de
lucrarea de actualizare a Planului Urbanistic General (P.U.G.) al comunei
Ogra , care este în curs de avizare și pentru aprobarea căruia sunt
necesare avize de la toti operatorii de utilități.În ceea ce privește noul plan
urbanistic general, dl. primar menționează că vor fi modificări, în sensul că
au fost prevăzute extinderi ale suprafeței de teren intravilan.De asemenea
subsemnata am menționat că este vorba despre avizul dat de către
Consiliul local Ogra, în calitate de administrator al domeniului public al
comunei, aprobarea PUG urmând a se face după avizarea lucrării de către
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Mureș și a obținerii avizului unic
al Consiliului Județean Mureș.
D-nii consilieri sunt invitaţi la discuţii, nefiind 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.6/30.01.2018,
privind emiterea avizului Consiliului local al comunei Ogra, în calitate
de administrator al domeniului public de interes local al comunei,
pentru
REACTUALIZARE PUG ŞI REGULAMENT LOCAL
DE
URBANISM-COMUNA OGRA, JUDEŢUL MUREȘ.
În continuarea şedinţei preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar
pentru a prezenta punctul șase al ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind
aprobarea dezmembrării imobilului–teren, situat în intravilanul localitatii
Ogra, înscris in CF nr.51659/Ogra, nr. cad.51659. Dl. primar, luând
cuvântul, arată că se dorește realizarea unei investiții, respectiv construirea
unei grădinițe pe terenul din incinta dispensarului uman. Dl. primar mai
menționează că pentru punerea la dispoziție a amplasamentului necesar
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realizării investiției se cere ca terenul pe care se va amplasa construcția să
fie în proprietatea comunei, liber de sarcini, suprafața totală de 3.280 mp
urmând a se dezmembra in 2 loturi respectiv lotul 1 în suprafață de 1.094
mp, pe care se va evidenția clădirea dispensarului uman și lotul 2 în
suprafață de 2.186 mp, care va fi pus la dispoziție pentru realizarea
investiției.Dl. primar mai precizeză că există un număr de cca 209 copii cu
vârsta între 1-6 ani și că valoarea investiției va fi de aproximativ 500.000600.000 euro, incluzând și dotările ( mobilier, jucării, etc.). D-nii consilieri
sunt invitaţi la discuţii, nefiind înscrieri la cuvânt, președintele de ședință
supune aprobării consiliului local proiectul de hotărâre dezbătut, acesta fiind
aprobat cu 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptânduse Hotărârea nr.7/30.01.2018, privind aprobarea dezmembrării
imobilului–teren, situat în intravilanul localitatii Ogra, înscris în CF
nr.51659/Ogra, nr. cad.51659.
La punctul șapte al ordinii de zi - Proiect de hotărâre înaintat de dl.
primar Palaghie Marian, privind aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2018,
cuprinzând lucrările de interes local care se vor efectua de către
beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, președintele
de ședină dă cuvântul d-lui primar. În continuarea ședinței dl. primar
prezintă planul de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2018. Dupa
prezentarea planului d-nii consilieri sunt invitați la discuții de către
președintele de ședință. Dl. consilier Mosora Teofil se înscrie la cuvânt
propunând ca lucrarea prevazută la punctul 6 din plan să se efectueze doar
în zona instituțiilor publice iar la puctul 8 lucrarea prevăzută să se efectueze
pe toate strazile pe care sunt montate astfel de dale, nu doar din loc în loc.
Nemaifiind alte propuneri, 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.8/30.01.2018, privind aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2018,
cuprinzând lucrările de interes local care se vor efectua de către
beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.
În continuarea ședinței se trece la analiza punctului opt al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind desemnarea d-lui primar Palaghie Marian, ca
evaluator al
performantelor profesionale individuale ale secretarului
comunei Ogra.Subsemnata am adus la cunoștința d-nilor consilieri
prevederile H.G. 611/2008, referitoare la persoana care are calitatea de
evaluator al performanțelor profesionale, și că in ceea ce privește secretarul
UAT trebuie să existe o propunere a consiliului local în acest sens, că
perioada evaluată este între 1 ianuarie-31 decembrie din anul pentru care
se face evaluarea iar perioada de evaluare este între 1-31 ianuarie a anului
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următor perioadei evaluate și că, calificativul final poate fi ”foarte bine”,
”bine”, ”satisfăcător” și ”nesatisfăcător”. Președintele de ședință
menționează că comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre și au
propus calificativul ”foarte bine”. Nefiind 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.9/30.01.2018, privind desemnarea d-lui
primar Palaghie Marian, ca evaluator al performantelor profesionale
individuale ale secretarului comunei Ogra.
La punctul nouă al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl.
primar Palaghie Marian, privind
acordul pentru realizarea lucrării ”
Construcție rețea fibră optică în subteran, tronson Mureș-Cluj”, președintele
de ședință dă cuvântul d-lui primar. D. primar menționează că este vorba
de realizarea unei rețele de fibră optică în subteran, rețea care trece pe o
porțiune a UAT –Ogra, prin Dileu Vechi, venind dinspre Iernut (Oarba),
amplasarea rețelei urmând a se realiza pe marginea drumurilor.De
asemenea dl. primar menționează condițiile prevăzute în proiectul de
hotărâre cu privire la acordul solicitat de către RCS&RDS.
D-nii consilieri sunt invitaţi la discuţii, nefiind formulate obiecții, întrebări
sau propuneri, cu privire la cele prezentate, 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.10/30.01.2018, privind acordul pentru realizarea lucrării ”
Construcție rețea fibră optică în subteran, tronson Mureș-Cluj”.
La punctul zece al ordinii de zi-Discuții, întrebări, interpelări,
răspunsuri- se înscrie la cuvânt dl. primar, răspunzând la solicitarea
adresată de dl. consilier Szente Ioan, cu referire la camerele de
supraveghere, dl. primar răspunzând că, la data la care se va aproba
bugetul, se vor aloca sume și pentru această investiție.Dl. consilier Lanțoș
Ioan se înscrie la cuvânt, solicitând sprijinul autorității locale pentru
realizarea unei parcări cu pavaj în incinta Bisericii Ortodoxe, dl primar
răspuzându-i că pentru parcarea de la Biserica catolică s-au cumparat 10
mp pavaj, în baza sumei alocate pentru cultul catolic, diferența de pavaj și
borduri fiind primită de parohie cu titlu de donație, primăria ajutând la
manopera lucrării.Dl.primar menționează că se va sprijini solicitarea d-lui
consilier tot așa cu manopera lucrării și o parte din pavaj. O altă problemă
ridicată de dl. consilier este aceea a curățirii cimitirului, propunând ca în
luna martie să se intervină pentru curțirea acestuia și ca soluție de a
împiedica creșterea buruienilor, să se imprăștie ulei ars, dansul punând la
dispoziție aceasta substanță.O altă problemă ridicată de dl. consilier este
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aceea a drumului care duce spre stâna d-lui Vultur, ar fi nevoie ca acesta
să fie lărgit, pentru a se putea intra și cu combina.În continuarea ședinței
se înscrie la cuvânt dl. consilier Mosora Teofil care menționează că ar
trebui amenajată cu piatră ieșirea din Ogra înspre Dileu Vechi, în zona
familiei Căluți, dl. primar menționând că va lua legătura cu cei de la stația
de sortare care au obligația de a asigura întreținerea drumului comunal pe
porțiunea respectivă.
Dl. consilier Popa Gheorghe se înscrie la cuvânt, aratând că probleme
cu drumul sunt și înspre Lăscud, în zona în care se intră pe deviație din
cauza lucrărilor pentru autostrada. De asemenea dl. consilier mai întreabă
dacă ar exista posibilitatea introducerii apei potabile și în localitatea Lăscud
pentru că există riscul ca localitatea să rămână fără apă, apa în fântâni fiind
foarte puțină, dl. primar răspunzându-i că, comuna Ogra este cuprinsă cu
investiții în ceea ce privește rețeaua de alimentare cu apă și canalizare, în
Master Planul intocmit la nivel județean , investiție care se va realiza de
operatorul regional-Aquaserv.De asemenea dl. primar mai precizează că a
fost pregătit un proiect care viza extinderea rețelei de apă și realizare rețea
de canalizare în localitatea Ogra și introducere rețea de apă și canalizare
în Dileu Vechi și Vaideiu, proiectul fiind respins de către A.F.I.R. pe motivul
că suntem cuprinși cu investiții în acest domeniu în Master Planul întocmit
la nivel județean, dl. primar menționând ca se va încerca efectuarea unor
foraje în satul Lăscud.O altă problemă adusă în atenția consiliului local de
către dl. consilier este aceea a căminului din satul Lăscud, dl. consilier
menționând că ar trebui luate măsuri de reparare a acoperișului, dl. primar
răspunzându-i că nu s-a putut depune proiect pentru reabilirare întrucât în
incinta căminului funcționează și școla, și că doar în situația în care s-ar
efectua apatamentare cămin/școală s-ar putea accesa fonduri pentru
reabilitarea căminului.Alte probleme ridicate de dl. consilier sunt cu privire
la podul din spatele bisericii greco-catolice și a lărgirii unei porțiuni de drum
din satul Lăscud pentru a se asigura accesul mașinii de colectare a
gunoiului menajer.
Dl. consilier Varga Romulus se înscrie la cuvânt solicitând sprijin pentru
realizarea unor șanțuri pe drumurile din cartierul romilor pentru a se asigura
scurgerea apelor, dl. primar întrebând ce se va întâmpla cu accesul la
proprietăți, că se va sprijini acesată solicitare dar vor trebui asigurate
podurile de către proprietari, dl. consilier menționând că proprietarii sunt de
acord să își amenajeze podurile. Dl. primar precizează că se va face un
calcul până la următoarea ședință de consiliu pentru a putea estima
valoarea cheltuielilor. O altă problemă ridicată de dl. consilier este aceea a
ajutorului social,a modului de repartizare a muncii care trebuie efectuată,
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dl. viceprimar răspunzându-i că întrucât dl. consilier nu este întotdeauna de
găsit, pentru pentru a avea o comunicare cât mai bună cu beneficiarii de
ajutor social pentru efectuarea muncii, să se propună o persoană de
legătură care să îi înștiințeze pe beneficiari.
Dl. Bosa Vasile –delegat sătesc din satul Dileu Vechi întreabă care
este situația cu căminul de la Dileu Vechi, dl. primar răspunzându-i că s-a
finalizat licitația, a fost desemnat câștigătorul, urmând a se încheia
contractul de execuție și să se înceapă cât mai repede reabilitarea
căminului.
Nemaifiind alte înscrieri 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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