ROMANIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 13 iulie 2018, cu ocazia şedintei de îndată
a Consiliului local al comunei Ogra

Participă la ședință, primarul comunei, dl. Palaghie Marian, Crefelean
Anicuța-Ramona-secretar U.A.T, sunt prezenți 9 membrii ai consiliului local
respectiv d-nii consilieri: Bocsardi Andras, Lanțoș Ioan, Mosora Teofil,
Szente Ioan, Uilecan Ionel, Popa Gheorghe, Circa Călin-Cristian, Varga
Romulus, Deac Ioan –Marcel , lipsind d-nii Hădărig Ioan-Cristian și Szekely
Janos-Szilard.
Președintele de ședință, dl. consilier Szente Ioan deschide ședința
ordinară a consiliului local, aratând că aceasta a fost convocată prin
Dispoziția primarului comunei Ogra nr.178/11.07.2018, ședința fiind
statutară și putându-se desfășura. Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea
de zi, care cuprinde următoarele puncte:
1.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului local al comunei Ogra nr. nr.28/28.06.2018, privind aprobarea
proiectului ”Lucrări de intervenție la Școala Generală din comuna Ogra, cu
scopul creșterii eficienței energetice, prin lucrări de reabilitare termică a
anvelopei, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și
instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei” și a cheltuielilor
legate de proiect (inițiator: Palaghie Marian, primar);;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.III la Hotărârea
Consiliului local al comunei Ogra nr.43/25.09.2017 (inițiator: Palaghie
Marian, primar);
Ordinea de zi prezentată este supusă votului consiliului local, aceasta
fiind aprobată cu unanimitate de voturi “pentru” a membrilor prezenți (9).
În continuarea ședinței secretarul comunei a supus aprobării consiliului
local procesul verbal al ședinței consiliului local din data de 28.06.2018,
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nefiind formulate propuneri sau obiecțiuni, acesta fiind aprobat cu
unanimitate de voturi “pentru”(9) a membrilor prezenţi.
În continuarea ședinței se trece la analiza punctelor înscrise pe ordinea
de zi, a proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului local al comunei Ogra nr. nr.28/28.06.2018, privind aprobarea
proiectului ”Lucrări de intervenție la Școala Generală din comuna Ogra, cu
scopul creșterii eficienței energetice, prin lucrări de reabilitare termică a
anvelopei, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și
instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei” și a cheltuielilor
legate de proiect (inițiator: Palaghie Marian, primar).
Președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar care menționează că
am primit o nouă solicitare de clarificări cu privire la proiectul depus în care
se menționează că a fost atașată la hotărârea de aprobare a proiectului un
buget al cererii de finantare neactualizat, fiind necesară emiterea unei alte
hotarari de consiliu local prin care se va aproba bugetul cererii de finantare
actualizat cu ultimele indicații primite în cadrul etapei de evaluare tehnicofinanciara. De asemenea in solicitarea de clarificari primită se menționează
ca termenul de raspuns pentru transmiterea hotărârtii de aprobare a
proiectului cu bugetul proiectului actualizat este de 13.07.2018, în caz de
netransmitere riscând sa ni se respingă cererea de finanțare.Presedintele
de sedinta invită la discuții,nefiind înscrieri la cuvânt, supune aprobarii
consiliului local proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind aprobat cu 9
voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva” și 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotararea
nr.30/13.07.2018, pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului
local al comunei Ogra nr. nr.28/28.06.2018, privind aprobarea
proiectului ”Lucrări de intervenție la Școala Generală din comuna
Ogra, cu scopul creșterii eficienței energetice, prin lucrări de
reabilitare termică a anvelopei, lucrări de reabilitare termică a
sistemului de încălzire și instalarea unor sisteme alternative de
producere a energiei” și a cheltuielilor legate de proiect.
La punctul doi al ordinii de zi- . Proiect de hotărâre pentru modificarea
art.III la Hotărârea Consiliului local al comunei Ogra nr.43/25.09.2017
(inițiator: Palaghie Marian, primar), președintele de ședință dă cuvântul d-lui
primar , care menționază că, avand în vedere solicitarea de clarificari
primită cu privire la proiectul privind eficientizarea energetică la școală și în
care se mentionează că trebuie modificata valoarea C+M din hotărârea
privind aprobarea documetației tehnico economice, faza DALI și a
indicatorilor tehnico economici aferenți proiectului, conform bugetului cererii
de finantare actualizat. Astfel se va modifica art.III al HCL 43 cu valoarea
corecta a C+M de 2.169.314,74 lei, valoarea totala a investitiei rămânând
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ceeasi-3.829.220 lei.De asemenea, prin solicitarea de clarificări se
menționează că indicatorii din anexa proiectantului să fie prezentați
conform ghidului solicitantului pe corpuri de cladire si centralizat, iar
tabelele cu indicatorii specifici de proiect sa fie semnati de catre auditorul
energetic. Prin urmare se modifica anexa nr.1 la HCL nr.43/2017 cu o noua
anexă în care sunt înscriși indicatorii specifici de proiect conform ghidului
solicitantului, pe corpuri de cladire si centralizat, temenul de comunicare
fiind tot data de 13.07.2018.
Dl. primar mai menționează că motivul convocării în ședință de îndată
este termenul de 13.07.2018, data până la care trebuie comunicat răspuns
la solicitarea de clarificări, în caz de netransmitere a raspunsului riscând
respingerea proiectului.
Presedintele de sedinta invită la discuții,nefiind înscrieri la cuvânt,
supune aprobarii consiliului local proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind
aprobat cu 9 voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva” și 0 “abtineri”, adoptanduse Hotararea nr.31/13.07.2018, pentru modificarea art.III la Hotărârea
Consiliului local al comunei Ogra nr.43/25.09.2017.
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,
Szente Ioan

Secretar,
Crefelean Anicuţa -Ramona
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