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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 
 
 

PROCES VERBAL 
Încheiat azi 29 august 2014 cu ocazia  şedintei ordinare 

a consiliului local 
 
 
 .Presedintele de sedinta, dl. cons. Demeter Tiberiu deschide sedinta  ordinara a 
consiliului local aratand ca aceasta a fost convocata prin Dispoziţia primarului comunei 
Ogra  nr.170/25.08.2014, fiind prezenţi 10 membrii ai consiliului local, lipsind  dl. Szabo 
Andrei, din motive medicale, sedinta fiind statutara şi putându-se desfasura. Participa la 
sedinta dl. primar Palaghie Marian si d-nii Demeter Gheorghe, Sima Zaharie si Gutiu 
Aurel-delegati satesti.  

In continuarea sedintei preşedintele de şedinţă prezintă 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 2014; 

2. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, pentru aprobarea 
Raportului privind execuția bugetului comunei Ogra pe trimestrul II al anului 
2014; 

3. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind modificarea si 
completarea Hotararii Consiliului local nr.28/23 mai 2014, modificata prin HCL 
nr.38/22.07.2014 

4. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind aprobarea 
diminuarii contractului de lucrari nr.13 din 25.07.2013 incheiat intre comuna Ogra 
si SC Drumserv SA avand ca obiect „Lucrari de asfaltare a strazilor din 
localitatea Ogra,judetul Mures”; 

5. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind aprobarea 
termenilor si conditiilor finale aferente contractului de credit in valoare de 
1.700.000 lei, care urmeaza a fi semnat de catre comuna Ogra cu CEC Bank 
SA, pentru realizarea investitiilor publice de interes local „Lucrari de asfaltare a 
strazilor din localitatea Ogra,judetul Mures”; 

6. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian privind participarea 
comunei Ogra,în calitate de membru al Asociaţiei GAL Podişul Târnavelor, la 
elaborarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului 
acoperit de GAL Podişul Târnavelor pentru perioada 2014-2020, în vederea 
susținerii proiectelor de dezvoltare rurală ce vizează teritoriul administrativ al 
comunei Ogra. 

7. Discutii,intrebari, interpelari,raspunsuri. 
Ordinea de zi prezentată este aprobată cu unanimitate de voturi “pentru”  a 

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

În continuarea sedintei se trece la analizarea primului punct al ordinii de zi, a 
proiectului de hotarâre privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe 
anul 2014;dl. cons. Meghesan I. prezintă raportul de avizare  al comisiei de 
specialitate buget-finante, acesta fiind favorabil , dupa care d-nii consilieri sunt 
invitati la discutii, nefiind înscrieri la cuvânt se supune aprobării consilului local 
proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind aprobat cu 10 voturi “pentru” , 0 voturi 
“impotriva” si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.40 /2014. 

La punctul doi al ordinii de zi-Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului comunei 
Ogra pe trimsetrul II al anului 2014 presedintele de sedinta da cuvantul d-lui 
cons. Meghesan I.pentru a prezenta raportul de avizare  al comisiei de 
specialitate buget-finante,domnia sa aratand ca in urma consultarii  
compartimentului financiar contabil, proiectul este avizat favorabil, dupa care d-nii 
consilieri sunt invitati la discutii, nefiind înscrieri la cuvânt se supune aprobării 
consilului local proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind aprobat cu 10 voturi 
“pentru” , 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.41 
/2014. 

În continuarea sedinţei se trece la analiza punctului trei al ordinii de zi si 
anume- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
modificarea si completarea Hotararii Consiliului local nr.28/23 mai 2014, 
modificata prin HCL nr.38/22.07.2014. Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui 
primar , care precizeaza ca au fost solicitate noi clarificari de la ADR Centru 
referitoare la proiectul depus, in urma carora a fost revizuit bugetul proiectului, 
astfel  valoarea acestuia si contributiile aferente modificandu-se conform 
proiectului de hotarare prezentat. D-nii consilieri sunt invitati de catre presedintele 
de sedinta la discutii, nefiind inscrieri la cuvant, se 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.42 /2014. 

La punctul patru al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind aprobarea diminuarii contractului de lucrari nr.13 din 
25.07.2013 incheiat intre comuna Ogra si SC Drumserv SA avand ca obiect 
„Lucrari de asfaltare a strazilor din localitatea Ogra,judetul Mures”, presedintele 
de sedinta da cuvantul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare initiat, 
dl. primar precizand ca este vorba de diminuarea valorii contractului incheiat cu 
Drumserv, intrucat din proiectul initial a fost diminuata suma pentru amenajarea 
centrului comunei si a pietei, pentru care se va depune proiect  pe fonduri 
europene prin intermediul GAL Podisul Tarnavelor, fiind intocmite note de 
renuntare, dupa care presedintele comisiei de specialitate este invitat sa prezinte 
raportul de avizare al comisiei, acesta fiind favorabil. D-nii consilieri sunt invitati la 
discutii, inscriind-se la cuvant dl. cons. Mosora T. intreband  care este situatia, 
daca mai suntem in termenul de garantie pentru lucrarea de asfaltate executata 
pe strada inspre pod, dl. primar precizand ca garantia pentru lucrare incepe  din 
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momentul receptiei si ca suntem inca in termenul de garantie.Nemaifiind alte 
inscrieri la cuvant se 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.43 /2014. 

La punctul cinci al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind aprobarea termenilor si conditiilor finale aferente 
contractului de credit in valoare de 1.700.000 lei, care urmeaza a fi semnat de 
catre comuna Ogra cu CEC Bank SA, pentru realizarea investitiilor publice de 
interes local „lucrari de asfaltare a strazilor din localitatea Ogra,judetul Mures” se 
da  cuvantul d-lui primar pentru a prezenta proiectul initiat, precizand ca este 
vorba de o solicitare a CEC-ului care cer o reconfirmare a termenilor si conditiilor 
finale incheierii contractului, a confirmarii faptului ca intre data finalizarii procedurii 
de achizitie publica si intre data primirii avizului Comisiei de Autorizare a 
Imprumuturilor Locale  nu au intervenit schimbari referitoare la procedura de 
achizitie publica desfasurata.Presedintele comisiei de specialitate nr.1 a 
consiliului local prezinta raportul de avizare al comisiei, acesta fiind favorabil, 
dupa care d-nii consilieri sunt invitati la discutii.Dl. cond. Bidi I. Se inscrie la 
cuvant interband cum se va plati imprumutul, dl. primar raspunzand ca din 
bugetul local, prin rate lunare sau anuale, calculele fiind facute pe buget, s-a 
stabilit gradul de indatorare  cat si veniturile pe care le avem din impozite si taxe, 
primind aviz favorabil din partea CALI pentru contractarea imprumutului, 
incepand cu anul 2015. Nemaifiind alte inscrieri la cuvant se 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.44 
/2014. 

In continuarea sedintei se trece la analizarea punctului sase al ordinii de zi, a 
proiectului de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian privind participarea 
comunei Ogra,în calitate de membru al Asociaţiei GAL Podişul Târnavelor, la 
elaborarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului acoperit 
de GAL Podişul aTârnavelor pentru perioada 2014-2020, în vederea susținerii 
proiectelor de dezvoltare rurală ce vizează teritoriul administrativ al comunei 
Ogra.Dl. primar este invitat de catre presedintele de sedinta sa prezinte proiectul 
aflat pe ordinea de zi, dl. primar precizand ca exista o strategie la nivel de 
comuna si ca se va elabora o strategie la nivel de judet, iar in calitate de membrii  
ai GAL Podisul Tarnavelor, vom fi cuprinsi  si in cadrul acestei strategii pentru 
promovarea unor proiecte de dezvoltare, urmand a se aloca din bugetul local  
suma de 1.500 lei.Proiectul de hotarare este avizat favorabil de catre comisiile de 
specialitate nr.2 si 3 a consiliului local, dupa care, nefiind inscrieri la cuvant 
presedintele de sedinta 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.45 /2014. 

La punctul sapte al ordinii de zi -Discuţii, întrebări,interpelări, răspunsuri- se 
înscrie la cuvânt dl. primar aducând la cunoştinţa d-nilor consilieri problema d-nei 
Pop Silvia  si a situatiei persoanelor de etnie rroma care locuiesc pe terenul 
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dansei, teren detinut in baza unui titlu de proprietate, dl. primar precizand ca va 
trebui sa se gasesaca o solutie pentru a muta aceasta familie si ca o solutie ar fi 
sa li se acorde in folosinta baia din cartierul rromilor.Dl. viceprimar Lantos Ioan se 
inscrie la cuvant aratand ca desi s-a incercat ingradirea baii constructia este 
devastata iarasi; dl. cons. Neacsa T. este de parere ca o solutie ar fi inchirierea 
acesteia.Dl. Demeter Gheorghe, delegat satesc din satul Dileu Vechi se inscrie la 
cuvant multumind d-nului primar si viceprimar care au ajutat prin simpla prezenta 
la mobilizarea beneficiarilor de ajutor social de a presta orele de munca pe care 
sunt obligati sa le efectueze; o alta problema ridicata de dl. Demeter Gh. este 
aceea a persoanelor de etnie roma  care s-au stabilit pe terenul  din curtea 
fostului CAP din Dileu Vechi, locatie in care au fost amplasate 8 corturi, in 
prezent ramanand 2 , zona trebuind sa fie curatata, fiind plina de gunoaie, dl. 
primar precizand ca se va deplasa in acea zona pentru a lua masuri.Dl. Gutiu A. 
delegat satesc din satul Vaideiu se inscrie la cuvant cerand sprijin pentru 
deplasarea buldoexcavatorului pentru a se mai efectua reparatii la drum.Dl. Sima 
Zaharie-delegat satesc din satul Giulus aduce la cunostinta d-nilor consilieri faptul 
ca paznicul din satul Giulus vrea sa se stabilieasca in cladirea selectorului, 
giulusenii nefiind de acord intrucat acesta are casa. Dl. cons. Porumb V. se 
inscrie al cuvant inteband care este situatia cu casele noi care se construiesc, 
daca sunt autorizate sau nu, dl. primar precizand ca intr-adevat sunt probleme 
intrucat se construieste fara autorizatie si ca sunt cazuri in care nu se pot emite 
autorizatii in lipsa actelor neceare autorizarii, dl. consilier fiind de parere ca 
trebuiesc luate masuri impotriva celora care construiesc in present fara a fi 
autorizati.  

Nemaifiind alte inscrieri la cuvânt, presedintele de sedinta multumeste celor 
prezenti, declarând şedinţa închisă, drept pentru care s-a intocmit prezentul 
proces verbal. 

 
 

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

 
 
 
 

  


