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pentru aprobarea unor măsuri, privind noua  clădire a şcolii rezultată prin extinderea 
acesteia cu 6 săli de clasă şi grupuri sanitare, din cadrul proiectului EXTINDERE ŞCOALĂ 

GENERALĂ CU 6 SĂLI NOI DE CLASĂ ŞI GRUPURI SANITARE, 

 
Consiliul Local al comunei OGRA întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

22.07.2014, 
         Având în vedere Raportul de specilalitate nr.2997/18.07.2014 al Biroului Financiar 

contabil-Resurse umane, avizul comisiei de specilaitate nr.1 al Consiliului local,  
Ţinând cont de prevederile Programului Operaţional Regional 2007-2013 prin Axa 

Prioritară 3 -Îmbunătăţirea infrastructurii sociale – domeniul major de intervenţie 3.4 – 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă 

reprezintă o oportunitate în vederea accesării unor fonduri europene care au ca scop 
dezvoltarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale prin finanţarea unor 
obiective de investiţii la unităţile de învăţământ din comuna Pogăceaua.  

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanatele publice locale, 
cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
         În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2),lit.b),alin.(6) lit. “a”, pct.1, ale art. 45 alin. 

(2), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată,actualizată, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 
 ART 1. (1) Se aprobă şi se certifică că destinaţia noilor săli de clasă din 

noua clădire a şcolii rezultată prin extinderea acesteia cu 6 săli de clasă şi grupuri 
sanitare, din cadrul proiectului EXTINDERE ŞCOALĂ GENERALĂ CU 6 SĂLI NOI 

DE CLASĂ ŞI GRUPURI SANITARE, să fie folosite exclusiv la desfăşurarea 

activităţilor şcolare. 
  (2) În sălile de clasă indicate la alin.1 se vor desfăşura ore pentru copiii de 

vârstă şcolară, începând cu clasa 0 şi până la clasa a VIII, grupurile sanitare 
urmând a fi folosite de întreaga unitate şcolară. 

 (3) Clădirea rezultată prin extinderea şcolii pe acelaşi amplasament este 
strans legată de vechile clădiri atât structural cât şi funcţional, având un rol 

primordial în funcţionarea acesteia, în primul rând prin folosirea grupurilor sanitare 
de către întreaga unitate şcolară şi nu în ultimul rând prin funcţionarea în noile săli 

de clasă a orelor de specialitate aferente desfăşurării activităţii curriculei şcolare. 
 ART.2  Se certifică faptul că grădiniţa din localitatea Ogra îşi desfăşoară 

activitatea în imobilul situat la adresa din localitatea Ogra nr. administrativ 425, 
imobil  care face parte din domeniul public al comunei Ogra. 

 ART.3  Se stabileste ca programul şi activitatea gradiniţei să se desfăşoare 
în imobilul situat la adresa din localitatea Ogra nr. administrativ 425 şi în următorii 

10 ani. 



 
 

 

 ART.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează 

Primarul comunei Ogra şi Biroul Financiar Contabil-Resurse Umane. 
   ART 5. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul comunei 

Ogra în vederea ducerii sale la îndeplinire: 

- Institutiei Prefectului – Judetul Mures 
- Primarului comunei Ogra 

- Biroului Financiar contabil-Resurse umane 
- Afisare pe site-ul propriu; 

 
 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        Contrasemnează,                                                      
                       Lanţoş Ioan                                            SECRETAR 

                                                                         Crefelean Anicuţa-Ramona 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


