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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi 27 martie 2015 cu ocazia  şedintei extraordinare 
a consiliului local 

 
 

Presedintele de sedinta, dl. consilier Lantos Ioan  deschide sedinta  
extraordinara a consiliului local aratand ca aceasta a fost convocata prin 
Dispozitia primarului comunei Ogra nr.86/25.03.2015, fiind prezenti 10 membrii ai 
consiliului local, sedinta fiind statutara şi putându-se desfasura, lipsind dl 
Demeter Tiberiu.  Participa la sedinta dl. primar Palaghie Marian, Crefelean 
Anicuta-Ramona-secretar . 

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  
aprobarea incheirii  unui  acord de parteneriat intre Comuna  Ogra si Fundatia 
“LOC”, in vederea participarii in comun  la Programul “Anul participarii si 
responsabilizarii cetatenilor II”, prin proiectul “ Legalizarea terenurilor si sanatate 
pentru membrii comunitatii de romi din Ogra”; 

2. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian privind  
aprobarea cofinantarii proiectului ”Legalizarea terenurilor si sanatate pentru 
membrii comunitatii de romi din Ogra. 

Ordinea de zi prezentata este aprobata cu unanimitate de voturi “pentru” a 
membrilor prezenti(10). 

Se trece la analizarea  primului punct inscris pe ordinea de zi, a proiectul de 
hotarâre privind aprobarea incheirii  unui  acord de parteneriat intre Comuna  
Ogra si Fundatia “LOC”, in vederea participarii in comun  la Programul “Anul 
participarii si responsabilizarii cetatenilor II”, prin proiectul “ Legalizarea 
terenurilor si sanatate pentru membrii comunitatii de romi din Ogra”, presedintele 
de sedinta dand cuvantul d-lui primar. Dl. primar, luand cuvantul mentioneaza ca 
motivul convocarii consiliului local in sedinta extraordinara este  acela ca trebuie 
adoptate de urgenta doua hotarai care vizeaza depunerea unui proiect  la 
Agentia Nationala Pentru Romi avand ca termen limita luna martie si in legatura 
cu care am fost informati de curand si care va consta in intabularea imobilelor 
apartinand cetatenilor rromi dar si  punerea in legalitate a acestora cu acte de 
identitate, proiect in care vom fi ajutati de Fundatia “LOC” care activeaza deja de 
mai multa vreme in comunitatea de rromi; in cee ace priveste valoarea proiectului 
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dl. primar precizeaza ca valoarea totala este de 120.000 lei, partea noastra de 
cofinantare fiind de 24.000 lei, diferenta provenind din fonduri guvernamentale si 
ca numarul de familii beneficiare este de aproximativ 100.Presedintele de sedinta 
invita la discutii pe marginea primului punct al ordinii de zi, nefiind inscrieri la 
cuvant, supune aprobarii proiectul analizat acesta fiind aprobat cu  10 voturi 
“pentru” , 0 voturi “impotriva”  si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.16 
/2015. 

La punctul doi al ordinii de zi se trece la anlizarea proiectului de hotarâre 
privind aprobarea cofinantarii proiectului ”Legalizarea terenurilor si sanatate 
pentru membrii comunitatii de romi din Ogra, presedintele de sedinta invitand la 
discutii pe marginea acestui punct; dl. cons. Meghesan Ioan se inscrie la cuvant 
precizand ca proiectul care se depune este un lucru bun, fiind absolut in interesul 
comunitatii; dl cons. Neacsa T. intreaba daca proiectul vizeza numai localitatea 
Ogra sau si satele apartintoare, dl. primar raspunzandu-i ca este vorba doar de 
Ogra si ca pana in data de 10 aprilie se va face evaluarea proiectului de catre 
comisie, urmand ca, daca va fi cazul, sa ni se ceara completari . Nemaifiind alte 
inscrieri la cuvant se supune aprobarii consiliului local proiectul analizat, acesta 
fiind aprobat cu  10 voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva”  si 0 “abtineri”,  
adoptandu-se Hotararea nr.17 /2015. 

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

 
                                                                                         Intocmit 
               Presedinte de sedinta,                                     Secretar, 
                     Lantos Ioan                                 Crefelean Anicuţa -Ramona                                                      
                                                                     

 
 
 
 

  


