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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi 14 decembrie 2015 cu ocazia  şedintei ordinare 
a consiliului local 

 
 
 

 
 Presedintele de sedinta dl. cons.Mosora Teofil deschide sedinta  ordinara a 
consiliului local aratand ca aceasta a fost convocata prin dispozitia primarului 
comunei Ogra nr.339/09.12.2014, fiind prezenti toti cei 10 membrii ai consiliului 
local si dl. Demeter Gyula-Joysef-consilier supleant care urmeaza sa intre in 
exercitiul functiunii dupa depunerea juramantului, sedinta fiind statutara şi 
putându-se desfasura. Participa la sedinta dl. primar Palaghie Marian si d-nii 
Sima Zaharie si Demeter Gheorghe delegati satesti din satele Giulus si Dileu 
Vechi . 

In continuarea sedintei preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi care 
cuprinde următoarele puncte: 

1. Depunerea juramantului de catre dl. Demeter Gyula-Jozsef, consilier 
supleant, al carui mandat a fost validat prin Hotararea Consilului local Ogra 
nr.51/25.11.2015 

2. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind stabilirea 
impozitelor si taxelor locale precum si a zonelor in cadrul comunei Ogra 
incepand cu anul 2016;  

3. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
procedura de acordare a unor facilitati fiscale pentru obligatiile de plata 
restante datorate bugetului local al comunei Ogra; 

4. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
implementarea proiectului “Investitii in caminele culturale din comuna 
Ogra”; 

5. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului 
local pentru perioada ianuarie-martie 2016; 

6. Discutii,intrebari,interpelari, raspunsuri. 
Ordinea de zi prezentata este aprobata cu unanimitate de voturi “pentru” a 

membrilor prezenti(10). 
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In continuarea sedintei se supune aprobarii consiliului local procesul verbal al 
sedintei anterioare,acesta fiind aprobat cu 10 voturi “pentru” 0 voturi “impotriva” si 
0 “abtineri”. 

În continuarea sedintei se trece la  punctul 1 inscris pe ordinea de zi, la 
depunerea juramantului de catre dl. Demeter Gyula-Jozsef, consilier supleant, al 
carui mandat a fost validat prin Hotararea Consilului local Ogra 
nr.51/25.11.2015.Dl. Demeter Gyula-Jozsef este invitat sa depuna juramantul , 
dupa care il semneaza, dl. primar si d-nii consilieri urandu-i bun venit in randul 
membrilor consilului local Ogra.  

La punctul doi al ordinii de zi se trece la anlizarea proiectului de hotarâre 
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a zonelor in cadrul 
comunei Ogra incepand cu anul 2016, proiect avizat favorabil de catre comisiile 
de specialitate din cadrul consiliului local.Dl. cons. Meghesan I. precizeaza ca  in 
cadrul comisiei au fost discutii in sensul ca dl. consilier Bidi Ioan nu este de acord 
cu stabilirea taxei pentru colectarea gunoiului menajer la 3 lei/persoana si 
stabilirea taxei de paza la 50 lei/an. Dl. primar este invitat de catre presedintele 
de sedinta sa ia cuvantul, explicand ca, referitor la proiectul de hotarare si la 
obiectiunile d-nului consilier cheltuielile anuale pentru paza se ridica la suma de 
cca.80.790 lei iar tinand cont de faptul ca avem 1012 imobile calculate cu taxa de 
50 lei/an ajungem la cca 50.000 lei, suma care se colecteaza din taxa de paza, 
astfel incat  pana la suma totala necesara ,se suporta  bani si din bugetul local cu 
toate ca este un serviciu care trebuie acoperit cu taxa perceputa de la populatie. 
Dl. consilier Bidi Ioan se inscrie la cuvant exprimandu-si nemultumirea ca nu se 
presteaza serviciul de paza, dl. primar raspunzandu-i ca trebuiesc facute rapoarte 
si sesizari. In ceea ce priveste taxa de salubritate dl. primar precizeaza ca a 
discutat cu firma care presteaza serviciul pe localitatea Ogra, de la care am primit 
raspuns negativ, in sensul ca nu au timp si locatie sa preia efectuarea acestui 
serviciu si pe sate, si in cazul acestui serviciu chiar si cu taxa de 3 lei 
/persoana/luna nefiind acoperite costurile lunare  care se achita pentru salubritate 
, adica aproximativ  5.400 lei.Dl Sima Zaharie delegat satesc din satul Giulus este 
de parare ca oamenii o sa fie nemultumiti daca nu se fac controale, lipsesc 
paznicii . Dl consilier Neacsa T. se inscrie la cuvant precizand ca dansul este de 
acord ca daca nu se acopera cheltuielile taxele sa fie marite.Dl Demeter 
Gheorghe-delegat satesc din satul Dileu Vechi este de parare ca serviciul de 
salubritate trebuie prestat si pe sate pentru ca altfel se arunca gunoaie pe drum, 
dl. primar precizand  ca cunoaste si dansul intrucat am fost sanctionati cu satele 
insa nu am reusit sa gasim inca un operator, oferte exista insa cheltuielile sunt 
foarte mari. Neamifiind alte inscrieri la cuvant presedintele de sedinta supune 
aprobarii  consiliului local proiectul de hotarare analizat acesta fiind aprobat cu 11 
voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva”  si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea 
nr.59 /2014. 

La punctul trei al ordinii de zi- Proiect de hotarare inaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind procedura de acordare a unor facilitati fiscale pentru 
obligatiile de plata restante datorate bugetului local al comunei Ogra- 
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presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar care precizeaza ca exista o 
ordonanta de guvern care se aplica si la nivel de minister al finantelor , facilitate 
care se poate acorda si la nivel local in conditiile stabilite prin hotararea consiliului 
local si ca dansul este de parare ca in acest mod se va crea posibilitatea de a 
atrage resurse la bugetul local.D-nii consilieri sunt invitati la discutii, nefiind 
inscrieri la cuvant, presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului local 
proiectul de hotarare analizat, acesta fiind aprobat cu 11 voturi “pentru” , 0 voturi 
“impotriva”  si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.60 /2014. 

In continuarea sedintei se trece la analizarea punctului patru al ordinii de zi, a 
proiectului de hotarare privind implementarea proiectului “Investitii in caminele 
culturale din comuna Ogra”. Dl primar este invitat de catre presedintele de 
sedinta sa prezinte cateva date referitoare la acest punct, precizand ca este 
vorba despre caminele culturale din Ogra, Dileu Vechi si Vaideiu care fac obiectul 
unui proiect de investitie pe care intentionam sa-l depunem lucrarile de care vor 
beneficia aceste camine fiind de reabilitare , amenajare si dotare cu centrale 
termice, calorifere, instalatii de iluminat, sisteme de detectare a incendiului, 
sisteme de cortina, videoproiector, scaune, ferestre, lustre artizanale, etc. cat si 
consolidari ale constructiilor iar cazul caminelor Dileu Vechi si Vaideiu se vor 
efectua si foaje pentru aductiune de apa., devizul total general al lucrarii de 
investitie ridicandu-se la suma  de cca 497.000 euro.Dl. primar mai precizeaza ca 
in sediul primariei se va continua cu lucarari de modernizare in anii urmatori. D-nii 
consilieri sunt invitati la discutii, nefiind inscrieri la cuvant, presedintele de sedinta 
supune aprobarii consiliului local proiectul de hotarare analizat, acesta fiind 
aprobat cu 11 voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva”  si 0 “abtineri”,  adoptandu-se 
Hotararea nr.61 /2014. 

La puctul cinci al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind alegerea 
presedintelui de sedinta a Consiliului local pentru perioada ianuarie-martie 2016  
dl. consilier Mosora T. precizeaza ca, comisia de specialitate  nr.3 propune ca 
presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni pe dl. Demeter 
Tiberiu.Nemaifiind alte propuneri , se supune aprobarii consiliului local 
propunerea facuta, aceasta fiind aprobata cu 11 voturi “pentru” , 0 voturi 
“impotriva”  si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.62 /2014. 
 In continuarea sedintei la punctul –Discutii, intrebari, interpelari,raspunsuri- 
se inscrie la cuvant dl. consilier Neacsa T.intrband care este situatia cu baia din 
cartierul romilor, daca se poate vinde sau inchiria,subsemnata aratand ca nu se 
poate vinde intrucat este inscrisa in domeniu public al comunei, dl. primar 
raspunzand ca s-ar putea inchiria si intrebandu-l pe dl. consilier Bidi I. daca nu 
are vreo propunere in acest sens, acesta raspunzand ca nu are.Dl. consilier 
Meghesan I. este de parare ca, chiar daca se afla in stare de degradare, ar fi bine 
sa se faca ceva pentru comunitate in acel loc. Dl. consilier Demeter Iosif  se 
inscrie la cuvant aducand in atentia d-lui primar ca in urma lucrarilor de 
amenajare a santurilor in parcul din zona Bisericii Reformate  a fost depozit noroi 
de catre cei care au executat lucrarile, dl.primar raspunzandu-i ca a notat acest 
aspect si ca se vor lua masuri pentru a remedia problema.Dl. consilier Oltean I. 
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se inscrie la cuvant aducand in atentia d-nilor consilieri problema terenului de 
sport din incinta scolii din Ogra care se degradeaza pe zi ce trece, se taie cu 
cutitul plasa cu care este imprejmuit, a fost sesizata politia dar nu s-au luat 
masuri, ne este frica de rromi. Dl. primar precizeaza ca intr-adevat sunt probleme 
cu rromii chiar si joi seara cand  s-a aprins bradul instalat in fata Primarei un 
profesor a fost lovit de catre parintele unui elev de etnie rroma si ca trebuie sa ne 
gandim la o solutie intrucat terenul de sport este o investitie din bugetul local, o 
varianta ar fi sa cumparam o bucata de teren de la d-na  Toma si sa facem un 
trotuar de acces pana la scoala, astfel nu ar mai fi probleme cu distrugerea 
gardurilor, d-nii consilieri Neacsa T. si Meghesan I. fiind de parere ca ar fi o 
solutie foarte buna. Dl. viceprimar mentioneaza ca  trebuie discutat cu proprietara 
terenului si ca o alta varianta ar fi sa se construiasca un gard solid. Dl. consilier 
Demeter I.mentioneaza ca sunt probleme cu cateva corpuri de iluminat de la 
reteaua de iluminat public, dl. viceprimar raspunzandu-i ca dansul poate fi 
anuntat din timp pentru a se remedia aceste probleme, iar in ceea ce priveste 
iluminatul public aceste se va stinge dimineata  la ora 7,30. Dl. consilier Oltean I. 
mai aduce in atentia d-lui primar faptul ca trebuiesc reparate gardul si portile 
scolii, dl. primar raspunzandu-i ca se va repara. Dl. consilier Mosora T. este de 
parere ca baia din cartierul romilor ar putea fi demolata daca se afla in stare 
avansata de degradare. Dl. Demeter Gh. delegat satesc din Dileu Vechi se 
inscrie la cuvant mentionand ca ar putea fi insarcinat paza de noapte cu 
supravegherea iluminatului public si a defectiunilor care apar, dl viceprimar 
raspunzandu-i ca doar doi  paznici il informeaza in legatura cu aceasta problema 
si anume paznicul din Ogra si cel din Lascud. 

Nemaifiind alte inscrieri la cuvant presedintele de sedinta multumeste celor 
prezenti,urandu-le sarbatori fericite in cazul in care consiliul local nu va mai fi 
convocat in acest an, declarând şedinţa închisă, drept pentru care s-a intocmit 
prezentul proces verbal. 

 
 
               Presedinte de sedinta,                                             Secretar, 
                     Mosora Teofil                                   Crefelean Anicuţa -Ramona                        
                                                                     

 
 
 
 

  


