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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi 19 februarie 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 10 membrii ai consiliului 
local respectiv d-nii consilieri: Bocsardi Andras, Lanțoș Ioan, Mosora Teofil, 
Szente Ioan, Uilecan Ionel, Popa Gheorghe, Circa Călin-Cristian, Szekely 
Janos –Szilard, Varga Romulus şi Deac Ioan –Marcel ,lipsind dl. Hădărig 
Ioan-Cristian. 

Sunt prezenţi de asemenea la şeidinţă d-nii Păcurar Marius-delegat 
sătesc din satul Vaideiu și Chelza Cornel-delegat sătesc din satul Giuluș, 
lipsind dl. Bosa Vasile-delegat satesc din satul Dileu Vechi. 

Președintele de ședință, dl.viceprimar Circa Călin-Cristian arată că 
consiliul local a fost convocat în şedinţă  ordinară prin Dispoziţia primarului 
comunei Ogra nr.58/13.02.2018, 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.810/13.02.2018. Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea 
de zi, care cuprinde următoarele puncte: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Ogra 
pe anul 2018(inițiator: Palaghie Marian, primar) 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al 
consiliului local pentru perioada martie, aprilie, mai 2018 (inițiator: 
Palaghie Marian, primar) 

3. Discuții, întrebări, interpelări , răspunsuri. 
Ordinea de zi prezentată este supusă votului consiliului local, aceasta 

fiind aprobată cu unanimitate  de voturi “pentru” a membrilor prezenți (10). 
În continuarea  ședinței secretarul comunei a supus aprobării consiliului 

local procesul verbal al ședinței consiliului local din data de 30.01.2018, 
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nefiind formulate propuneri sau obiecțiuni, acestea fiind aprobat cu 
unanimitate de voturi “pentru”(10) a membrilor prezenţi. 

În continuarea ședinței se trece la analiza punctelor înscrise pe ordinea 
de zi, a proiectului de hotărâre privind aprobarea aprobarea bugetului local 
al comunei Ogra pe anul 2018(inițiator: Palaghie Marian, primar), proiect 
avizat favorabil de către  comisiile de specialitate ale consiliului local. 

Președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar care precizează ca, 
bugetul local al comunei pentru anul 2018 se ridica la venituri la suma de 
12.817 mii lei,  fiind compus la partea de venituri  din: venituri proprii , cote 
defalcate din impozitul pe venit  si prelevari din bugetul de stat. Astfel 
veniturile se compun din: impozitele de la notar, meseriasi, cote defalcate 
din impozit, impozite si taxe de la populatie- persoane fizice si juridice, 
sume defalcate din TVA –pentru invatamant, ajutor de incalzire si asistenta 
sociala, sume primite de la consiliul judetean pentru drumuri , sume din 
TVA pentru echilibrare,taxa pentru mijloacele de transport de la persoane 
fizice si juridice, venituri din inchirieri și concesiuni, amenzi, sume primite 
pentru actualizarea planului urbanistic general, amenzi, ajutor de incalzire, 
subventii primite pentru mediatorul sanitar, venituri primite prin PNDL –
pentru asfaltarea drumului Giulus-Lascud, venituri primite prin AFIR- pentru 
reabilitarea caminelor culturale,  și utilizarea din excedentul anului 2017 a 
sumei de 342 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare. 

 In continuarea sedintei dl. primar face o prezentare succinta a 
repartitiei cheltuielilor bugetului  local, total cheltuieli fiind in suma de 13.159 
mii lei, astfel precizand ca: la capitolul 51 administratie- pentru cheltuieli de 
personal se aloca suma de 1.012 mii lei care include: salarii, bunuri si 
servicii (cheltuieli cu birotica, apa, lumina, audit, contracte de întreținere cu 
bunuri și servicii, achiziționare camere de supraveghere) la capitolul 55- 
datorie publica – sunt prevazute cheltuielile cu achitarea imprumutului pe 
care il avem , la cap.61-apărare civila , PSI, paza- se aloca suma de 
133.000 lei – in care se cuprind cheltuielile cu contractul pe line de PSI  cu 
SVSU Iernut si cheltuielile cu asigurarea serviciului de paza a comunei, la 
cap.65-invatamant- sunt prevazute cheltuielile cu bunuri si servicii, 
acordarea tichetelor de gradinita acordare cofinantarea catre Fundatia 
“Loc”și cheltuieli de investiții (parcare in zona școlii și montare camera de 
supraveghere); la cap. 66 – Sanatate se aloca suma de 33.000 lei in care 
se cuprind cheltuielile pentru potectia muncii, salarii la mediatorul sanitar;  
la cap.67-Cultura si sport se aloca suma de 1.895.000 lei din care se vor 
efectua lucrări de investiții la căminul cultural Lăscud (reparatii  la acoperiș 
și toaleta), amenajare spații verzi la cămine, asigurarea cheltuielilor de 
funcționare la capelă, alocarea unei sume pentru  echipa de fotbal a 
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comunei, pentru bisericile de pe raza comunei, forarea unor puțuri de apă la 
Dileu Vechi, Vaideiu și Lăscud la căminele culturale , modificarea 
proiectului de gaz la Dileu Vechi, alocarea unei sume pentru Ziua Ogrei, si 
realizarea unei investiții prin montarea unei cruci iluminate pe Râpa, în 
memoria eroilor martiri; la cap. 68- asistență socială se aloca suma de 
497.000 lei in care se cuprind : chletuieli cu bunuri și servicii, salarii, 
indemnizații, ajutoare de încălzire și indemnizații însoțitori; la capitolul 70-
Gospodarire- se aloca suma de 325.000 lei, la cap.74-Salubritate , se aloca 
suma de 122.000 lei; la capitolul 84-Drumuri si transport – se aloca suma 
de 8.708.000 lei, in care se includ cheltuielile cu drumul Giuluș-
Lăscud,salariile soferilor, cheltuieli cu motorina si piese, rambursare 
împrumut, cheltuieli pentru cofinanțarea proiectului pentru achiziționare 
buldoexcavator, asfaltarea străzii din Chitila, șanțuri în cartierul de romi, la 
cap.87-Alte activitati- se aloca suma de 60.000 lei, in care se cuprind 
cheltuielile cu continuarea lucrărilor de realizarea a planurilor parcelare -
42.000 lei si un fond de rezerva 18.000 lei. 

Presedintele de sedinta invita la discuții,dl. consilier Mosora Teofil se 
înscrie la cuvânt întrebând ce reprezintă cheltuielile de personal de la 
cap.XI din proiectul de hotărâre, dl. primar raspunzându-I că sunt cheltuieli 
cu salariile șoferilor. Dl. consilier Szente Ioan se înscrie la cuvânt întrebând 
care este situația cu sportul, dl. primar raspunzannd ca se vor aloca sume 
daca echipa se înscrie în campionat.Dl. consilier mai întreabă care este 
situația cu lucrările de la căminul cultural din Ogra, dl primar răspunzându-i 
că probabil o sa fie finalizate anul acesta, Ziua Ogrei va fi în prima duminică 
din luna septembrie, dl. consilier Szente I. menționând că dacă trebuie 
începute repetițiile se pot face și în sala de sport a școlii.Dl. consilier 
Uilecan Ionel se înscrie la cuvânt întrebând de unde rezultă deficitul , cine 
sunt persoanele și ce sume au, dl. primar menționând că sunt restanțe  la 
persoane fizice -533.000 lei iar diferența e la persoane juridice. Dl consilier 
Popa Gheorghe întreabă care este situația cu banii alocați pentru biserici, dl 
primar menționând că reflectoarele se vor monta din bugetul local. 

Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt,președintele de ședință supune 
aprobarii  consiliului local proiectul de hotarare analizat acesta fiind aprobat 
cu 10 voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva”  si 0 “abtineri”,  adoptandu-se 
Hotararea nr.11 /19.02.2018, privind aprobarea bugetului local al 
comunei Ogra pe anul 2018. 

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 martie, aprilie, mai 2018 (inițiator: Palaghie Marian, 
primar)dl. consilier Deac Ioan Marcel propune ca președinte de ședință 
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pentru următoarele trei luni pe dl.Popa Gheorghe, propunerea fiind 
aprobată cu 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, 
adoptându-se Hotărârea nr.12/19.02.2018, privind alegerea 
președintelui de ședința al consiliului local pentru perioada martie, 
aprilie, mai 2018. 

La punctul trei al ordinii de zi-Discuții, întrebări, interpelări, răspunsuri- 
se înscrie la cuvânt dl. viceprimar menționând că în luna ianuarie a fost 
încasată suma de  cca. 24.000 lei reprezentând restanțe  la apă din cele 39 
de persoane cu datorii mari un număr de 21 persoane au achitat iar in cazul 
a 7 persoane au fost demontate ceasurile si sunt si persoane la care s-a 
eșalonat achitarea sumei, dl. viceprimar fiind de părere că ar trebui să se 
stabilească o taxă de rebranșare. 

Dl. primar  menționează că, în vederea predării rețelei de apă, cei 24 
proprietari de la Cipău vor trebui să dea declarații notariale că sunt de 
acord cu trecerea rețelei de apă pe terenul în proprietate. De asemenea dl. 
primar arată că la Lăscud se va încerca realizarea unei aducțiuni pentru 
alimentarea cu apă a căminului cultural și a școlii, care să nu mai depindă 
de fântâna care există deja.Dl. Popa Gheorghe menționează că   sunt zone 
în care drumul trebuie lărgit pentru a se asigura accesul mașinii de gunoi și 
că ar mai avea nevoie de containere pentru gunoi, dl. primar răspunzându-I 
că se vor mai trimite doua. 

În continuarea ședinței subsemnata am adus la cunoștința d-nilor 
consilieri, obligația depunerii raporatelor de activitate pe anul 2017 
individuale și pe comisii și obligația prezentării de către dl. primar, în primul 
trimestru al anului în curs,  a raportului anual privind starea economică, 
social și de mediu a U.A.T. 

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,                                         Secretar, 
            Circa Călin-Cristian                           Crefelean Anicuţa -Ramona                                                      
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