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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi 24 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.258/18.09.2015, fiind prezenti 10 membrii ai consiliului 
local,lipsind dl.Szabo Andrei, acesta fiind internat in spital din cauza unor 
probleme de sanatate, sedinta fiind statutara şi putându-se desfasura. 

 Participa la sedinta dl.primar Palaghie Marian, Crefelean Anicuta-Ramona-
secretar si d-nii, Demeter Gheorghe, Sima Zaharie si Gutiu Aurel, delegati satesti 
din satele Dileu Vechi, Giulus si Vaideiu. 

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 2015; 

2. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
aprobarea constituirii  dreptului de superficie, cu titlu oneros  în favoarea 
proprietarilor constructiilor inscrisi in anexa nr.1, asupra imobilului teren 
extravilan , inscris in TP nr.84791 din 30 iulie 1997,identificat in T22, 
parcela A 999/7 ,proprietate privată  a comunei Ogra, ocupat de 
constructii; 

3. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
reorganizarea Serviciului Voluntar Pentru Situatii de Urgenta al comunei 
Ogra, judetul Mures; 

4. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind alegerea 
presedintelui de sedinta al consiliului local pentru perioada octombrie-
decembrie 2015; 

5.   Discutii, intrebari, interpelari, raspunsuri. 
Ordinea de zi prezentata este aprobata cu unanimitate de voturi “pentru” a 

membrilor prezenti(10). 
In continuarea sedintei secretarul comunei  supune aprobarii consiliului local 

procesul verbal al sedintei anterioare,acesta fiind aprobat cu 10 voturi “pentru” 0 
voturi “impotriva” si 0 “abtineri”. 

Se trece la analizarea  primului punct inscris pe ordinea de zi, a proiectul de 
hotarâre privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2015, 
proiectul fiind avizat favorabil de catre comisia de specialitate a consiliului local 
nr.1,avand in vedere Raportul de specialitate al Biroului Financiar Contabil-
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Resurse Umane nr.5503/18.09.2015.Se dă cuvâtul d-lui primar în calitate de 
inițiator al proiectului de hotărâre, care precizează este vorba despre o rectificare 
prin cuprinderea in buget a unor sume primite de la consiliul judetean -481.000 
lei-, sub forma unui imprumut, prin incheierea unui protocol in acest sens, pentru 
a putea sa facem plata pentru asfaltarea pe care o avem prin fonduri europene, 
urmand ca sa restituim imprumutul catre consiliul judetean cand vom primi 
sumele de la Alba, astfel ca nu mai trebuie sa punem in aplicare hotararea 
adoptata in sedinta trecuta, referitoare la contractarea unui imprumut conform 
OUG 2/2015. De asemenea, mai precizeaza dl. primar, ca am primit suma de 
180.000 lei la capitolul – drumuri-, solicitand d-nilor consilieri sa vina fiecare cu 
propuneri in ceea ce priveste locatia unde trebuie facuta pietruirea, ca vor fi 
alocati cate 30.000 lei pentru reparatii drumuri in sat, pe fiecare sat in parte, iar 
diferenta pentru drumurile comunale.Presedintele de sedinta invita la discutii pe 
marginea acestui punct, nefiind inscrieri la cuvant, supune aprobarii consilului 
local proiectul de hotarare inaintat, acesta fiind aprobat cu 10 voturi “pentru”, 0 
voturi  “impotriva” si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.41 /2015. 

La punctul doi al ordinii de zi se trece la anlizarea proiectului de hotarâre 
pentru aprobarea constituirii  dreptului de superficie, cu titlu oneros  în favoarea 
proprietarilor constructiilor inscrisi in anexa nr.1, asupra imobilului teren extravilan 
, inscris in TP nr.84791 din 30 iulie 1997,identificat in T22, parcela A 999/7 
,proprietate privată  a comunei Ogra, ocupat de constructii. Presedintele de 
sedinta da cuvantul d-lui primar, care precizeaza ca, avand in vedere derularea 
proiectului care vizeaza intabularea constructiilor persoanelor de etnie rroma,  
suprafata de 1,50 ha teren situat in  cartierulul romilor  se va inscrie in cartea 
funciara in proprietatea comunei Ogra, cu evidentierea  constructiilor  pe 
proprietarii care sunt inscrisi in evidentele comunei, fiind vorba de aproximativ 34 
constructii amplasate pe acest teren., acest drept de superficie urmand a se 
constitui cu titlu oneros, ca s-a intocmit un raport de evaluare al terenului si ca 
valoarea taxei pe care benficiarii dreptului de superficie o vor plati la bugetul local 
este de 0,482 lei /mp/an, care se va actualiza anual cu indicele 
inflatiei.Presedintele comisiei de specilaitate nr.1 a consiliului local, dl. Meghesan 
Ioan, prezinta raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1,acesta fiind 
favorabil, dupa care invita d-nii consilieri la discutii. Dl. consilier Bidi Ioan  se 
inscrie la cuvant intreband cum se va efectua plata taxei, dl. primar raspunzandu-
i ca trimestrial, precizand ca constructia d-lui Varga Marin nu se incadreaza in 
programul care se va desfasura, necesitand autorizare.Dl. cons. Mosora Teofil 
intreaba daca sunt cuprinsi in programul intabularilor si romi din alte localitati, dl. 
primar raspunzandu-i ca da si ca mai exista un aspect care trebuie clarificat  
referitor la emiterea certificatului de atestare fiscala, intrucat marea majoritate a 
rromilor au datorii foarte mari la bugetul local(amenzi,taxa salubritate etc.), 
situatie in care avand in vedere  prevederile legala in vigoare, impun achitarea 
tuturor obligatiilor fata de bugetul local al comunei, dar ca exista promisiuni ca 
urmare a discutiilor cu secretarul de stat al Agentiei Nationale a Romilor ca se vor 
modifica prevederile legale astfel incat sa se poata realiza aceste intabulari chiar 
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si in conditiile in care exista datorii la bugetul local.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.42 /2015. 

In continuarea sedintei se trece la analizarea  punctul trei al ordinii de zi  a 
proiectului de hotarâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar Pentru Situatii 
de Urgenta al comunei Ogra, judetul Mures, proiect avizat favorabil de catre 
comisia de specialitate nr.3 a consiliului local, conform raportului de avizare 
prezentat de catre presedintele acesteia dl. Porumb Vasile care prezinta echipele 
si structura acestora, conform anexei nr.2 la proiectul de hotarare. D-nii consilieri 
sunt invitati de catre presedintele de sedinta la discutii pe marginea acestui 
punct,nefiind înscrieri 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 /2015. 

La punctul patru al ordinii de zi -Proiect de hotarare înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local 
pentru perioada octombrie-decembrie 2015, presedintele comisiei de specialitate 
nr.2 a consiliului local, dl. cons. Mosora Teofil, este invitat de catre presedintele 
de sedinta sa prezinte raportul de avizare al comisiei, acesta fiind favorabil, cu 
propunerea de desemnare a dansului  ca presedinte de sedinta pentru 
urmatoarele trei luni. D-nii consilieri sunt invitati la discutii, nefiind inscrieri la 
cuvant, 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 /2015. 

La punctul cinci-Discutii, intrebari, interpelari, raspunsuri- se inscrie la 
cuvant dl. primar care aduce la cunostinta d-nilor consilieri urmatoarele:in 
legatura cu asfaltarea drumului Giulus-Lascud a fost trimisa la Ministerul 
Dezvoltarii o Nota prin care lucrarea de asfaltare sa fie curpinsa la “lucrari in 
continuare”, fiind vorba de asfaltarea pe care o avem deja pana la calea ferata; in 
ceea ce priveste noile sesiuni de depunere de proiecte din fonduri europene care 
urmeaza sa se lanseze in perioada urmatoare, intentionam sa aplicam pentru 
canalizare in Ogra si extindere retea de apa in Dileu Vechi si Vaideiu; o alta 
problema adusa in atentia consiliului local de catre dl. primar este aceea a 
inlocuirii ceasurilor de apa pentru a se prelua de catre Aquaserv reteaua de 
alimentare cu apa, avand in vedere ca se  suporta din bugetul local, anual, cam 
1,5 mld. lei  pentru sustinerea serviciilor de paza si a retelei de alimentare cu apa, 
si avand in vedere ca, pentru salariile paznicilor,  la  inceputul anului salariul 
minim pe economie a fost de 700 lei, de anul viitor urmand a fi 1.100 lei trebuie 
sa se aiba in vedere faptul ca aceste taxe trebuie majorate incepand cu anul 
viitor, pentru a acoperii cheltuielile cu aceste servicii; dl. primar mai precizeaza ca 
aceeasi situatie este si in ceea ce priveste taxa de salubritate, unde incasarile 
sunt mai mici decat cheltuielile, si in ceea ce priveste taxa de salubritate 
cuantumul acesteia urmand a se modifica de anul urmator avand in vedere faptul 
ca trebuie acoperite si cheltuielile cu depozitarea deseurilor menajere la Statia de 
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Deseuri Menajere Tarnaveni, cheltuiala care in prezent se suporta din bugetul 
local.Dl. consilier Mosora Teofil se inscrie la cuvant intreband care este situatia 
restantierilor la apa, dl. primar raspunzandu-I ca cei care nu isi platesc restantele 
se vor sigila, la fel si cei care nu au verificarea metrologica, si ca pentru predarea 
retelei de apa a fost intocmit un releveu, care a presupus costuri suplimentare din 
bugetul local.Dl. consilier Mosora Teofil intreaba cum se procedeaza cu navetistii 
din Ogra la scolile de pe sate, intreband cum se deconteaza naveta daca nu au 
bilete si daca li se deconteaza si in cazul in care merg cu masina scolii.Dl. Gutiu 
Aurel, delegat satesc din satul Vaideiu se inscrie la cuvant interband daca nu ar fi 
mai bine sa se pietruiasca drumul principal cu banii care s-au alocat, de la podul 
de peste Mures pana in Vaideiu, in centrul satului, avand in vedere faptul ca sunt 
multi navetisti, ca urmeaza  ploi si zapada si ca daca drumul nu va fi bun nu va 
mai veni masina care asigura transportul, oamenii ramanand fara locuri de 
munca, dl. primar rapunzandu-I ca firma de transport a vazut drumul la data la 
care s-au angajat sa efectueza transportul muncitorilor si au spus ca sunt 
multumiti daca drumul este mentinut in starea in care se afla la acea data, dl. 
consilier Neacsa Teodor fiind de parare ca sa se pietruiasca inspre Dileu si 
Vaideiu daca drumul Giulus –Lascud va fi asfaltat.Dl. Demeter Gheorghe-delegat 
satesc din satul Dileu Vechi se inscrie la cuvant atragand atentia asupra faptului 
ca iarasi s-a arat in Dileu in pasune, dl. primar raspunzandu-I ca pasunea 
proprietatea comunei este intabulata si ca se poate verifica cu aparatura de 
specialitate, in baza intabularii, daca s-a intrat in pasunea comunei.O alta 
problema ridicata de catre delegatul satesc este aceea a curatirii santurilor de 
catre beneficiarii de ajutor social, intrucat s-au impartit si nu au fost curatate, dl. 
primar raspunzandu-I ca dl. viceprimar trebuia sa faca propunere de suspendare 
a platii. O alta problema adusa in atentia consiliului local de dl. primar este aceea 
a reintroducerii serviciului de salubritate pe sate, avand in vedere faptul sa sunt 
multe locatii in care se depoziteaza gunoi. Dl. consilier Porumb Vasile se inscrie 
la cuvant ridicand problema santurilor care se ara pana in drum.Dl. primar 
precizeaza ca in urma asfaltarii in centrul comunei pe partea stanga a strazii a 
fost facut sant, care nu exista pana acum, proprietarii cerand acum sa li se faca 
poduri, cheltuiala care trebuie suportata din bugetul local, nefiind prevazuta in 
proiect. Dl. Sima Zaharie –delegat satesc din satul Giulus, se inscrie la cuvant, 
precizand ca la Giulus, la iesirea din sat spre Cucerdea drumul este impracticabil 
si ca in zona aceea ar trebui pietruit. 

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                                                      
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