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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 
 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi 14 octombrie 2015 cu ocazia  şedintei extraordinare 

a consiliului local 
 
 

Presedintele de sedinta, dl. consilier Mosora Teofil deschide sedinta  
extraordinara a consiliului local aratand ca aceasta a fost convocata prin 
Dispozitia primarului comunei Ogra nr.267/12.10.2015, fiind prezenti 8 
membrii ai consiliului local,lipsind d-nii Bidi Ioan,Demeter Tiberiu si Szabo 
Andrei, sedinta fiind statutara şi putându-se desfasura. Participa la sedinta 
dl.primar Palaghie Marian, Crefelean Anicuta-Ramona-secretar.Dl. primar 
propune pastrarea unui moment de reculegere de catre cei prezenti in sala, 
avand in vedere decesul d-lui consilier Szabo Andrei. 

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

1. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Ogra a unei 
suprafete de 600 mp teren, in scopul amplasarii statiei de epurare; 

2. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
aprobarea  indicatorilor tehnico - economici ai investiţiei "Retea de 
canalizare menajera,statie de epurare si extindere retea de apa 
localitatea Ogra,judetul Mures "-  faza S.F; 

3. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
modificarea şi completarea inventarului bunurilor  care apartin 
domeniului public al Comunei Ogra. 

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 trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei 
Ogra a unei suprafete de 600 mp teren, in scopul amplasarii statiei de 
epurare, .Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar, care precizeaza ca 
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este vorba despre proiectul care dorim sa il depunem pentru realizarea retelei 
de canalizare, a statiei de epurare si extindere a retelei de apa, suprafata in 
discutie urmand a servi la amplasarea statie de epurare ( fiind situata langa 
vechea statie de pompe) teren care trebuie sa fie cuprins in domeniul public al 
comunei ca si conditie de eligibilitate a proiectului,urmand sa se intocmeasca 
documentatie de dezmembrare.  

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.45 /2015. 

La punctul doi al ordinii de zi- Proiect de hotarare inaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind aprobarea  indicatorilor tehnico - economici ai 
investiţiei "Retea de canalizare menajera,statie de epurare si extindere retea 
de apa localitatea Ogra,judetul Mures "-  faza S.F, proiect avizat favorabil de 
catre comisiile de specialitate ale consiliului local, presedintele de sedinta da 
cuvantul d-lui primar care precizeaza ca s-a intocmit studiu fezabiliate pentru 
depunerea proiectului -Retea de canalizare menajera,statie de epurare si 
extindere retea apa in localitatea Ogra- investitie care se doreste a fi realizata 
prin P.N.D.R din fonduri nerambursabile, ca avem un punctaj destul de bun 
pentru a depune proiectul pana la data de 30.oct., valoarea totala a investitiei 
ridicandu-se la 9.856,66 mii lei adica echivalentul a 2.232,54 mii euro , 
investitia vizand  ca si capacitate: 1.155 ml-lungime extindere a retelei de apa 
potabila,11.980 ml-lungime retea de canalizare principal, 1650 ml –retea de 
canalizare secundara, 2.685 ml –lungime retea de canalizare sub presiune  si 
o statie de epurare. 

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.46 /2015. 

La punctul trei al ordinii de zi- Proiect de hotarare inaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor  
care apartin domeniului public al Comunei Ogra, avizat faorabil de catre 
comisiile de specialiate-presedintele de sedinta da cuvatul d-lui primar care 
precizeaza ca este vorba  de cuprinderea in inventarul domeniului public a 
valorilor de inventar actualizate pentru drumurile comunale care au facut 
obiectul proiectului de investitie „Modernizare stradala in comuna Ogra, judetul 
Mures”, investitie derulata prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.D-
nii consilieri sunt invitati la discutii, dl. consilier Mosora Teofil precizand ca mai 
sunt unele probleme cu intrarea dinspre Tg. Mures de pe drumul national  , in 
fata magazinelor unde uneori sunt oprite masini si nu se poate trece, dl. primar 
precizand ca statia va fi mutata in zona bisericii catolice.  
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Nefiind alte inscrieri la cuvant presedintele de sedinta 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.47 
/2015. 

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi a sedintei, presedintele de 
sedinta multumeste celor prezenti, declarând şedinţa închisă, drept pentru 
care s-a intocmit prezentul proces verbal. 

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

 
 
 
 

  


