
1

ROMANIA 
JUDEŢUL MURES 
COMUNA OGRA 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL
Încheiat azi 30 octombrie 2013 cu ocazia  şedintei ordinare

a consiliului local

Presedintele de sedinta, dl.cons.Demer Iosif deschide sedinta  ordinara a 
consiliului local aratand ca aceasta a fost convocata prin Dispoziţia primarului 
comunei Ogra  nr.386/25.10.2013, fiind prezenţi 9 membrii ai consiliului local din 
totalul de 11, lipsind dl.Lanţoş Ioan si d-na Raţă N. Bianca, sedinta fiind statutara 
şi putându-se desfasura. Participa la sedinta dl. primar Palaghie Marian si d-nii
Demeter Gheorghe, Sima Zaharie si Guţiu Aurel- delegaţi săteşti.

In continuarea sedintei presedintele de sedinta prezinta ordinea de zi care 
cuprinde următoarele puncte:

1. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian,privind 
rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2013;

2. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, pentru 
aprobarea Raportului privind execuţia bugetului comunei Ogra pe 
trimestrul III al anului 2013;

3. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian,privind 
aprobarea drepturilor bănesti aferente personalului didactic  care 
solicita cheltuieli de deplasare pentru luna septembrie 2013;

4. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
modificarea Hotărârii Consiliului local nr.26/24.07.2013;

5. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele 
publice de comunicații electronice pe proprietatea publică și/sau 
privată a comunei Ogra;

6. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;

7. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
stabilirea domeniilor serviciilor publice si locul in care contravenientii    
vor presta activitati in folosul comunitatii;

8. Discuţii,întrebări, interpelări, răspunsuri.
Ordinea de zi prezentată este aprobată cu unanimitate de voturi “pentru” (9) 

a membrilor prezenţi.
În continuarea şedinţei se supune aprobării consiliului local procesul verbal 

al sedintei anterioare, acesta fiind aprobat cu 9 voturi “pentru”. 
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La primul punct al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 
2013- presedintele de sedinta da cuvântul d-lui Meghesan I.- presedinte al 
comisiei de specialiate nr.1 a consiliului local, domnia sa prezentand raportul de 
avizare favorabilă dat de catre comisie proiectului de hotarâre.Dupa prezentarea 
raportului presedintele de sedinta invita la discuţii, nefiind inscrieri la cuvânt,
supune aprobării consiliului local proiectul de hotarare analizat, acesta fiind 
aprobat cu 9 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se 
Hotararea nr.39 /2013.

În continuarea sedintei se trece la analizarea punctului doi al ordinii de zi, a 
proiectului de hotarâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului 
comunei Ogra pe trimestrul III al anului 2013, proiect insoţit de Raportul Biroului 
Financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului si avizul 
favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; se da cuvântul 
presedintelui comisiei de specialiate nr.1  a consiliului local, dl. cons. Meghesan I, 
domnia sa precizând ca in urma analizarii proiectului si a consultării 
compartimentului de specialitate, comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare 
analizat; in continuarea sedintei d-nii consilieri sunt invitati la discuţii, nefiind 
inscrieri la cuvânt preşedintele de şedinta supune aprobării consilului local 
proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind aprobat cu 9 voturi “pentru”, 0 voturi 
“impotriva” si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.40 /2013.

La punctul trei al ordinii de zi - Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian,privind aprobarea drepturilor bănesti aferente personalului 
didactic  care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna septembrie 2013 în 
sumă de 2.196 lei, presedintele de sedinta da cuvântul dl.-lui cons. Meghesan I, 
care precizeaza că proiectul este avizat favorabil de către comisie, după care  d-
nii consilieri sunt invitati la discuţii.Intrucât nu sunt inscrieri la cuvânt preşedinele 
de şedinţă supune aprobării consiliului local proiectul de hotărâre prezentat, 
exprimându-se 8 voturi “pentru”, 1 vot “impotriva” (dl. cons. Porumb V) si 0 
“abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.41 /2013.

La punctul patru al ordinii de zi-Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.26/24.07.2013-
presedintele de sedinta prezinta proiectul de hotărâre prin care se supune 
aprobării Consiliului local modificarea prevederilor art.1 al HCL nr.26/24.07.2013,
in sensul de mandatare a preşedinteului  ADI Aqua Invest Mureş de a semna în 
numele şi pe seama comunei Ogra actul adiţional la contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de alimentare cu apă a comunei Ogra şi inlocuirea sintagmei 
de “aprobare a contractului de delegare” cu aceea de “ act adiţional la contractul 
de delegare”. Preşedintele comisiei de specialitate nr.3 a consiliului local, dl. 
cons, Porumb V este invitat sa prezinte raportul de avizare, domnia sa precizând 
ca, comisia analizând proiectul de hotarare a avizat favorabil modificarea care se 
propune ; d-nii consilieri sunt invitaţi la discuţii, nefiind inscrieri la cuvânt, spune 
aprobării consiliului local proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind aprobat cu 9 
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voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.42 
/2013.

La punctul cinci al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor 
de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică și/sau privată
a comunei Ogra- preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar, domnia sa 
precizând că proiectul de hotărâre iniţiat  în baza Legii nr.154/2012 si se referă la 
dreptul de acces al furnizorilor de comunicaţii electronice ca: telefonie, internet 
etc. pe domeniul public si privat al comunei, condiţiile care trebuie indeplinite de 
catre aceştia cât şi tarifele propuse, după care dl. cons. Megheşan I. prezinta 
raportul de avizare dat de către comisia de specialitate. In continuarea sedintei, 
preşedintele de sedinţă invită la discuţii, nefiind înscrieri la cuvânt, se supune 
aprobării consiliului local proiectul de hotărâre analizat, exprimăndu-se 9 voturi 
“pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.43 /2013.

Punctul şase-  Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, 
privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului- preşedintele de 
şedinţă invita pe dl. primar pentru a prezenta acest punct, domnia sa luând 
cuvântul si precizând ca sunt reglementări pe linie de situaţii de urgenţă care le 
prevede legea si ca sunt cuprinse in regulamentele anexate la proiectul de 
hotărâre; dl. cons. Porumb V. prezintă raportul de avizare al comisiei de 
specialitate, după care nefiind inscrieri la cuvânt preşedintele de şedinţă supune 
la vot proiectul analizat, exprimându-se 9 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 
“abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.44 /2013. La punctul şapte al ordinii de zi 
- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind stabilirea 
domeniilor serviciilor publice si locul in care contravenientii    vor presta activitati 
in folosul comunitatii- se da cuvântul d-lui Mosora T., preşedinte al comisiei de 
specialitate nr.2 a consiliului local, precizând că in cadrul comisiei proiectul a fost 
avizat favorabil, cu stabilirea domeniilor în care vor efectua muncă persoanele 
pentru care se transforma amenda contravenţională în muncă in folosul 
comunităţii; dl. primar precizeaza ca acestă transformare a amenzii in muncă se
va face prin hotărâre judecătorească. In continuarea şedinţei d-nii consilieri sunt 
invitaţi la discuţii, nefiind inscrieri la cuvânt preşedintele de şedinţă supune 
aprobării consiliului local proiectul analizat, acesta fiind aprobat cu 8 voturi 
“pentru”, 1 vot “împotriva” ( dl. cons. Bidi I) şi 0 “abţineri”, adoptandu-se 
Hotararea nr.45 /2013.

La  punctul opt al ordinii de zi se inscrie la cuvânt dl. Sima Z., delegat 
satesc din satul Giuluş aducând in atenţia consiliului local problema gunoaielor 
care se arunca la intamplare intrebând care este situaţia cu plata taxei de 
salubritate in cazul in care  serviciul nu se prestează, aceeasi problema fiind 
ridicata si de dl. Guţiu A., delegat satesc din satul Vaideiu.Dl. Demeter Gh., 
delegat satesc din satul Dileu Vechi, aduce in atentia consilului urmatoarele 
probleme: neefectuarea seviciului de paza de catre persoana angajata, solicitând 
sprijin prin controale mai dese ale poliţiei; problema prestării orelor de muncă de 
către beneficiarii de ajutor social, a iluminatului public si anume intervalul orar in 
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care este asigurat iluminatul public cât si a faptului ca “becurile lumineaza la 
oameni in curte nu pe drum”, problema d-lui Sacalean care a blocat drumul public 
cat si a drumului inspre Dileu Vechi in zona curbei.În continuarea şedinţei dl. 
primar rapunzand la solicitarile formulate precizeaza ca: referitor la ajutorul 
social, s-a stabilit împreună cu dl. viceprimar lungimea şanţului  care se curăţă 
dar trebuie avută in vedere şi  lăţimea,ca sa nu mai existe discuţii; referitor la 
efectuarea pazei de noapte in satul Lăscud dl. primar precizeaza faptul că exista 
reclamatii cum că persoana angajata nu ar efectua paza, dl. cons. Porumb V 
precizând ca dimpotrivă paza este urmărită , solicitând sa fie efectuate controale 
mai dese de către poliţie, revenind cu propunerea de asigurare a unui mic spaţiu 
pentru paznici, prin construirea de gherete, unde aceştia să poată fi găsiţi. In 
continuarea şedinţei dl. primar precizează că, referitor la prestarea serviciului de 
salublitate, solicita delegaţilor sateşti si d-lui Porumb V sa se intocmească un 
tabel  cu persoanele de la care nu se ridica gunoiul, pentru a se verifica acest 
lucru si a se lua măsuri ; o altă problema ridicata de dl. primar este aceea a 
implicării consilierilor locali pentru pastarea in stare de funcţionare a amenajarilor 
care s-au făcut la gradiniţa din Ogra si Lăscud, solicitând in acest sens sprijin d-
lui consilier Bidi I. pentru a discuta  si a se implica cu parinţii copiilor de etnie 
romă pentru ca sa nu mai folosesca aceste locaţii in afara orelor de program.In 
ceea ce priveste prestarea serviciului de paza, dl. primar precizează faptul că 
acesta se poate efectua si cu firma specializata dar costurile ar fi mai mari cu 
aproximativ 1500 lei/lună si ar rămâne neacoperite satele, dl. cons. Neacşa T. 
fiind de parere ca este buna forma de organizare din prezent, adica cu angajatii 
noştri, de aceeaşi parere fiind si dl. cons. Meghesan I. si anume ca nici satele nu 
pot fi lăsate fără pază de noapte.Dl. primar precizează că , referitor la solicitarea 
d-lui cons. Porumb V., de a se construi gherete pentru paznici, paza se 
efectueaza prin patrulare iar nu intr-un punct fix.Dl. cons. Porumb V. se inscrie la 
cuvânt ridicând din nou problema şanţurilor care se ară, solicitând să se ia măsuri 
in acest sens. Dl. cons. Szabo A. se inscrie la cuvânt precizând ca este de acord 
ca să se efectueze paza cu firmă specializată iar cea de-a doua problema se 
refere la situaţia turmelor de oi care “ au fost aduse din Bistriţa si care să 
folosesca terenul unde i-a adus,cultivat de ing. Degan, dacă nu să mearga inapoi 
la Bistriţa”.

Nemaifiind alte inscrieri la cuvant, sedinta consiliului local se incheie,drept 
pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal.

             
               Presedinte de sedinta,                                      Secretar,
                 Demeter Iosif                                    Crefelean Anicuţa -Ramona                           
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