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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi 7 septembrie 2015 cu ocazia  şedintei ordinare 
a consiliului local 

 
 

Presedintele de sedinta, dl. consilier Meghesan Ioan deschide sedinta  
ordinara a consiliului local aratand ca aceasta a fost convocata prin Dispozitia 
primarului comunei Ogra nr.255/4.09.2015, fiind prezenti 8 membrii ai consiliului 
local,lipsind d-nii Neacsa Teodor, Szabo Andrei si d-na Rata Bianca, sedinta fiind 
statutara şi putându-se desfasura. Participa la sedinta dl.primar Palaghie Marian, 
Crefelean Anicuta-Ramona-secretar. 

In continuarea sedintei preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi care 
cuprinde următorul punct: 

1. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maximum 481.000 lei 
in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 
2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si 
alte masuri. 

Ordinea de zi prezentata este aprobata cu unanimitate de voturi “pentru” a 
membrilor prezenti(8). 

In continuarea sedintei secretarul comunei  supune aprobarii consiliului local 
procesul verbal al sedintei anterioare,acesta fiind aprobat cu 8 voturi “pentru” 0 
voturi “impotriva” si 0 “abtineri”. 

Se trece la analizarea  primului punct inscris pe ordinea de zi, a proiectul 
de hotarâre privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maximum 
481.000 lei in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 
2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte 
masuri.Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar, care precizeaza ca 
pentru investitia din zona centrala- asfaltarea din fonduri europene 
nerambursabile derulata prin Agentia Pentru Finantarea Investitiilor Rurale 
trebuie sa achitam noi pentru executant contravaloarea lucrarilor, urmand ca apoi 
sa primim de la Alba in baza contractului de finantare nerambursabila sumele 
achitate si avand in vedere faptul ca noi nu  dispunem de resurse financiare 
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suficiente pentru a efectua aceste plati se impune contractarea unui imprumut.Dl. 
primar mai precizeaza ca, consiliul local a fost convocat in sedinta extraordinara 
avand in vedere necesitatea  demararii in cel mai scurt timp a  procedurilor pentru 
obtinerea imprumutului cat si faptul ca pana in data de 15 octombrie trebuie 
facuta plata. Dl. primar mentioneaza ca mai exista posibilitatea de a obtine 
finantare din partea Consiliului Judetean Mures, insa mai trebuiesc clarificate 
unele aspecte legale de modalitatea de restituire a imprumutului si ca avand in 
vedere faptul ca  nu este vorba despre o suma atat de mare in cazul nostru, 
avem si promisiuni de la Consiliul Judetean de a fi sprijiniti financiar, fiind vorba 
de o sedinta extraordinara marti a consiliului judetean in care se va discuta 
aceasta solicitare, in cazul in care nu se va realiza acest lucru urmand a se 
demara procedura de contractare a imprumutului de la Ministerul Finantelor 
Publice, conform OUG nr.2/2015. 

Presedintele de sedinta invita d-nii consilieri la discutii, nefiind  inscrieri la 
cuvant supune aprobarii consiliului local proiectul de hotarare analizat acesta fiind 
aprobat cu  8 voturi “pentru”, 0 voturi  “impotriva” si 0 “abtineri”,  adoptandu-se 
Hotararea nr.40 /2015. 

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

 
 
               Presedinte de sedinta,                                        Secretar, 
                   Meghesan Ioan                                 Crefelean Anicuţa -Ramona                                                      
                                                                     

 
 
 
 

  


