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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi  29 octombrie 2016, cu ocazia  şedintei ordinare 
a consiliului local 

 
 
 Preşedintele de şedinţă, dl. consilier Vuță Ionel, deschide sedinţa  
ordinară a consiliului local aratand ca aceasta a fost convocată prin 
Dispoziția primarului comunei Ogra nr.375/23.11.2016, fiind prezenti 10 
membrii ai consiliului local,lipsind dl. Deac Ioan-Marcel, sedinta fiind 
statutară şi putându-se desfasura. 

 Participa la ședință dl. primar Palaghie Marian ,subsemnata 
Crefelean Anicuța-Ramona-secretar și dl. Curcă-Comisar sef-Sectia de 
Politie Rurala nr.4 Ungheni, dl. Mireștean Ion-Sef Post de Politie Ogra, d-
nele Moldovan Adela și Danciu Olimpia-medici de familie în comuna Ogra 
dl. Teofil Marius-delegat satesc din satul Vaideiu și dl.Demeter Gheorghe 
din Dileu Vechi . 

Președintele de ședință, dl.consilier Vuță Ionel 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 2016; 
2. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind  darea 

in folosință cu titlu gratuit către E-ON-Distribuție România SA a unei 
suprafețe de 25 mp teren apartinând domeniului privat al comunei Ogra, 
situat în intravilanul localității Ogra, în vederea mutării stației de reglare 
de sector (SRS) din parcul localității Ogra; 

3. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind  
aprobarea vanzarii prin licitatie publica a suprafetei de 1.460 mp  teren 
situat in intravilanul localitatii Ogra ,identificat in CF  nr.51009 -Ogra, nr. 
cadastral 51009; 

4. Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind  
alegerea presedintelui de şedinţă a  Consiliului local pentru perioada  
DECEMBRIE 2016-FEBRUARIE 2017; 
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5. Discutii,intrebari,interpelari, raspunsuri. 
Ordinea de zi prezentata este aprobata cu unanimitate  de voturi “pentru” 

a membrilor prezenti (10). Președintele de ședință menționează că se 
propune suplimentarea ordinii de zi cu înca un punct și anume: cu proiectul 
de hotărâre înaintat de dl. primar privind înfiinţarea Grupului de lucru local 
pentru problemele romilor şi aprobarea Planului local de acţiune privind 
incluziunea minorităţii rome, propunrea fiind aprobată cu unanimitate de 
voturi “pentru” a membrilor prezenți (10). 

In continuarea sedintei dl. primar, avand in vedere ca sunt prezenți 
invitații din partea politiei și medicii de familie din comuna Ogra cere 
permisiunea d-nilor consilieri să se discute probleme in legătură cu care s-a 
solicitat prezența invitaților. Dl. consilier Vuță Ionel de înscrie la cuvânt 
menționând că  dânsul a solicitat în mod deosebit sa fie invitați și medicii de 
familie la sedința consiliului local pentru a cunoște care este starea de 
sănătate a populației, dacă sunt cazuri deosebite, persoane care sa nu se 
poată deplasa la medicii de familie, dl. primar întrebând daca medicii ar 
putea merge pe sate, trimestrial măcar pentru un consult, d-nele doctor 
menționând ca da, dânsele sunt dispuse să se deplaseze cu condiția de a 
se asigura mijloc de transport și spațiu. Dl. primar precizează că se vor 
cuprinde în buget cheltuielile pentru transport, știindu-se faptul ca există și 
contract pentru îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice, d-na dr. 
Moldovan Adela menționând  că actul medical se va finaliza tot la cabinetul 
medical prin prescrierea rețetei, care se emite în format electronic.D-na dr. 
Danciu Olimpia arată că  există o colaborare foarte bună cu doamnele care 
sunt angajate ale firmei pentru îngrijirea la domiciliu.Dl. primar invita d-nii 
consilieri la discuții, înscriindu-se la cuvânt dl. cons. Szente Ioan, care 
menționează că o să critice puțin întrucât  este de părere că la dispensar 
este puțină dezordine, nu se ține cont de rând și că dânsul a schimbat 
medicul de familie din cauza “mizeriei și a debandadei”, d-na dr. Moldovan 
Adela menţionând că problema este cu cardurile care nu funcţionează, 
neputând fi validate reţetele, oamenii fiind nevoiţi să aştepte.  

Dl. consilier Szente Ioan mai arată faptul că a fost surprins neplăcut în 
cazul persoanei care a căzut în faţa primăriei, fiind de părere că dacă sunt 
urgenţe, să se ia măsuri de către medicii de familie.D-nii consilieri sunt 
invitați să mai adreseze întrebări, nemaifiind înscrieri la cuvânt , dl.primar 
mulţumeşte pentru prezenţa medicilor de familie, menţionând că se va găsi 
o soluţie pentru locaţia unde să se efectueze consultul pe sate, întrebând d-
nele doctor daca mai au alte probleme, d-na dr. Moldovan Adela solicitând 
sprijinul pentru îngradirea incintei de la dispensar pentru a nu mai ajunge în 
fața cabinetului găinile vecinilor și montare unor coșuri de gunoi având în 
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vedere că este și gradinița în zonă și se mai aruncă ambalaje. D-na dl. 
Danciu Olimpia menționează că, dacă se poate să se amenajeze un podeț 
pentru intrararea cu mașina până în fața cabinetului.Nemaifiind alte 
probleme referitoare la activitatea medicilor de familie, dl. primar 
mulțumește d-nelor doctor pentru prezență, acestea părăsind sala. 

În continuarea ședinței dl. primar dă cuvântul d-lui comisar șef Curcă, 
împutenicit șef al Secției de Poliție nr.4 Rurală Ungheni, care mulțumește 
pentru invitație, meționând că, cunoaște situația operative pe comuna Ogra 
și că nu sunt probleme deosebite. Dl. primar precizează că, referitor la 
program, ar fi o problema, că cetățenii nu au cui să se adreseze atunci 
când sunt probleme, dl comisar șef precizând că din cele 5 comune 
arondate secției de la Ungheni, Ogra este cea mai puțin încărcată, fiind 
probleme mai multe la Crăciunești și Gheorghe Doja, la Ogra nefiind 
probleme deosebite cu excepția faptului ca a fost spartă școala de la 
Lăscud în noaptea trecută; în ceea ce privește sesizările cetățenilor , 
programul postului de poliție este între orele 8-16, având patru agenți, iar în 
afara orelor de program pe raza secției există patrulă care poate fi sesizată 
la numarul 112.Dl. primar invita d-nii consilieri să se înscrie la cuvânt dacă 
mai au alte probleme, dl. consilier Szente Ioan menționând că, dânsul se 
ocupă de activitatea culturală în comună, facând repetiții în cămin și că este 
foarte mult deranjat de persoane de etnie romă, solicitând sprijinul 
poliției.Dl. primar este de părere că ar trebui stabilit un program pentru 
repetiții, având în vedere că nu se poate asigura prezența d-lui viceprimar 
sau a altor consilieri locali fără a cunoaște din timp ziua și ora când se 
desfașoară repetițiile, fiecare având probleme.Dl. cons. Neacșa Teodor 
este de părere că sunt porți care se pot închide și astfel copiii de etnie romă 
nu pot sa mai deranjeze repetițiile.O alta problemă ridicată de dl. consilier 
este aceea a faptului că nu se iau măsuri împotriva persoanelor de etnie 
romă care fac raliuri cu mașini neînmatriculatre, în incinta fostului CAP, 
precizand ca i-a fost omorât și câinele. Dl. cons. Vuță Ionel își exprimă 
nemulțumirea fața de faptul că toată localitatea este trasată cu linie 
continuă și că ar trebui discutat cu cei care fac marcarea, dl. primar 
menționând ca este vorba de  serviciu circulație. Dl. viceprimar se înscrie la 
cuvânt precizand că a avut sprijin din partea poliției în ceea ce privește 
încasarea taxei la masa amenajată pentru piață, solicitând să se ia măsuri 
împotriva celor care își leagă caii cu căruțele de gardul din parc, dându-le și 
să manânce fân și că ar trebui ca poliția să le atragă măcar atenția, să-I 
trimită de acolo. Dl. primar menționează că, vis a vis de problema ridicată 
de dl. primar, este și o indiferență a poliției de a lua măsuri, întrcât trec pe 
lângă ei fără să le spună nimic și că ni s-a spus că și noi avem dreptul de a-
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i amenda.Dl. Mirestean Ion- seful Postului de Poliție Ogra, se înscrie la 
cuvânt,meționând că  există o conlucrare bună cu cei care efectuează paza 
în comună. Dl. primar invită d-nii consilieri care doresc să se mai înscrie la 
cuvânt, nemaifiind alte întrebări, dl. comisar șef menționează că, în limita 
competențelor va încerca să soluționeze problemele legate de raliuri, 
parcări si galagia în grupuri, dl. primar mulțumindu-i pentru prezență d-lui 
comisar șef și d-lui Mireștean, dupa care aceștia părăsesc sala de ședință. 

La primul punct al ordinii de zi – Proiect de hotărâre înaintat de dl. 
primar Palaghie Marian,  privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra 
pe anul 2016, proiect avizat favolabil de către comisiile de specialitate ale 
consiliului local și a Raportului de avizare al Biroului Financiar Contabil-
Resurse Umane, se dă cuvântul d-lui primar care menționează că este 
vorba de rectificarea bugetului cu suma de 47.000 lei, venituri încasate din 
impozite, amenzi, etc, care se repartizează la capitolele autorități publice, 
învățământ, asistență socială și transporturi, conform proiectului de 
hotărâre, propunându-se de asemenea virarea  de la capitolul 55.02 la 
capitolul 61.02 a sumei de 10.000 lei, pentru plata contractului pe line de 
PSI cu Primăria Iernut. Președintele de ședință invită la discuții pe 
marginea acestui punct,nefiind inscrieri la cuvânt,supune aprobarii 
consiliului local proiectul de hotarare analizat, acesta fiind aprobat cu 9 
voturi ”pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”( lipsind din sala dl. cons. 
Szekely Janos- Szilard), adoptandu-se Hotărârea nr. 27/29.11.2016. 

La punctul doi al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. 
primar Palaghie Marian, privind  darea in folosință cu titlu gratuit către E-
ON-Distribuție România SA a unei suprafețe de 25 mp teren apartinând 
domeniului privat al comunei Ogra, situat în intravilanul localității Ogra, în 
vederea mutării stației de reglare de sector (SRS) din parcul localității Ogra, 
proiect avizat favolabil de către comisiile de specialitate ale consiliului local 
și a Raportului de avizare al Biroului Financiar Contabil-Resurse Umane, 
președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar care menționează că există 
o solicitare a E-On, având în vedere că inițial a fost aprbată o concesiune, 
și că în baza Legii nr.123/2012, se poate da în folosință cu titlu gratuit 
această suprafață, pentru schimbarea amplasamentului stației de reglare 
de sector  din parcul comunei. Președintele de ședință invită la discuții pe 
marginea acestui punct,nefiind înscrieri la cuvânt,supune aprobării 
consiliului local proiectul de hotarare analizat, acesta fiind aprobat cu 9 
voturi ”pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”(lipsind din sala dl. cons. 
Szekely Janos- Szilard) adoptandu-se Hotărârea nr. 28/29.11.2016. 

La punctul trei al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. 
primar Palaghie Marian, privind  aprobarea vanzarii prin licitatie publica a 



 5 

suprafetei de 1.460 mp  teren situat in intravilanul localitatii Ogra ,identificat 
in CF  nr.51009 -Ogra, nr. cadastral 51009, proiect avizat favorabil de către 
comisiile de specialitate ale consiliului local și a Raportului de avizare al 
Biroului Financiar Contabil-Resurse Umane, președintele de ședință dă 
cuvântul d-lui primar, care menționează că este vorba de dezmembrarea 
suprafeței de 2.378 mp din incinta fostului CAP, suprafață în care a fost 
inclusă și porțiune din drumul din zona respectivă, suprafața care va face 
obiectul licitației fiind de 1460 mp teren, pentru care s-a întocmit raport de 
evaluare, stabilindu-se o valoare de 1,70 lei/mp adica 11.178 lei la care s-a 
adaugat cheltuielile cu întocmirea raportului de evaluare-500 lei, 
propunandu-se prețul de pornire al licitației la 11.678 lei iar pasul de 
strigare-100 lei.Președintele de sedință, dl. cons. Vuță Ionel propune pentru 
comisia de licitație din partea consiliului local pe dl. Mosora Teofil și dl. 
Bocsardi Andras, propunerea fiind aprobată cu unanimitate de voturi pentru 
(10) iar dl.cons. Szekely Janos -Szilard propune pentru comisia de 
contestații pe dl.Hădărig Ioan –Cristian, propunerea fiind aprobată cu 
unanimitate de voturi pentru (10), după care președintele de ședință 
supune la vot proiectul analizat, acesta fiind aprobat cu 10 voturi ”pentru”, 0 
voturi “impotriva” si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotărârea nr. 
29/29.11.2016. 

La punctul patru al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. 
primar Palaghie Marian, privind  alegerea presedintelui de şedinţă a  
Consiliului local pentru perioada  DECEMBRIE 2016-FEBRUARIE 
2017,președintele de ședință propune ca pentru următoarele trei luni să 
indeplinească acesată calitate dl. cons. Szekely Janos-Szilard, propunerea 
fiind aprobată cu 10 voturi ”pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”,  
adoptandu-se Hotărârea nr. 30/29.11.2016. 

În continuarea ședinței se trece la analiza proiectului de hotărâre 
privind- înfiinţarea Grupului de lucru local pentru problemele romilor şi 
aprobarea Planului local de acţiune privind incluziunea minorităţii rome, 
proiect avizat favorabil de către comisiile de specialitate ale consiliului local. 

 Președintele de ședință dând cuvântul d-lui primar, care precizează 
că,este necesară constituirea acestui grup local de lucru și aprobarea 
Planului local de acțiune privind incluziunea minorității rome,pentru 
accesarea în viitor a fondurilor pentru comunitatea de romi. Dl. primar 
menționează că Planul de acțiune prevede ca domenii de interes pentru 
comunitatea romă : educația, sănătatea,ocuparea forței de muncă,locuire și 
infrastructură, administrație și devoltare comunitară, iar grupul local de 
acțiune este compus din:dl. primar,dl. Varga Romulus-consilier local,d-na 
Varga Aurora –director școală, Hărmănescu Izabela, Sângeorzan Adel, 
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Lăcătuș Ioan, Vitan Radu, Dodoși Sorin, iar din partea fundației LOC d-nii 
Gaga Ionel-Viorel –director, Dan Dragoș și Tinca Eunice.Presedintele de 
ședință, dl. consilier Vuță Ionel de înscrie la cuvânt, precizând că  se fac 
niște eforturi pentru comunitatea de romi din Ogra, dar nu se  văd 
rezultatele, cheltuielile fiind atât  din partea statului cât și a consiliului 
local.D-nii consilieri sunt invitați la discuții, nefiind alte înscrieri la cuvânt, 
președintele de ședință  supune aprobării consiliului local proiectul de 
hotărâre analizat, acesta fiind aprobat cu 10 voturi ”pentru”, 0 voturi 
“impotriva” si 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotărârea nr. 31/29.11.2016. 

La punctul-Discuții, întrebări, interpelări, răspunsuri-  se înscrie la 
cuvânt dl. Demeter Gheorghe exprimându-și nemulțumirea cu privire la 
faptul că nu s-a clarificat situația cu alegerea delegatului satesc în satul 
Dileu Vechi, unde dânsul a fost ales șef de sat, dl.primar menționând că s-a 
depus contestație, în urma verificărilor s-a constatat că s-a votat și  de 
persoane care nu aveau dreptul să voteze astfel încât se va organiza o 
nouă adunare sătească. Dl. cons. Neacșa Teodor se înscrie la cuvânt 
exprimându-și nemulțumirea datorită faptului că nu se întreține drumul de la 
cimitir, pe care circulă mașinile de la firma care transportă piatră , dl. primar 
precizând că obligația de întreținere cade în sarcina firmei care utilizează 
drumul, conform protocolului încheiat.Dl. cons. Varga Romulus se înscrie la 
cuvânt solicitând cuprinderea în bugetul local a unui sprijin financiar pentru 
activitățile culturale propuse de Partida Romilor în anul 2017  cu 
următoarele ocazii - 20 februarie “Comemorarea dezrobirii romilor“, 8 aprilie 
“Ziua internationala a romilor”, 2 august “Comemorarea Holocaustului 
romilor” și 18 decembrie – “Ziua minoritatilor nationale”, dl. primar 
menționând că trebuie specificate activitățile  care se vor desfășura, pentru 
a cunoaște cam ce cheltuieli implică organizarea acestor evenimente. 
Dl. primar  prezintă în continuare oferta privind achiziționarea serviciilor de 
consultanță  pentru elaboara unei cereri de finanțare pentru  lucrări de 
intervenție pentru creșterea eficienței energetice, reabilitarea la doua 
corpuri de cladiri –sediul primăriei și școală - , valoarea contractului 
ridicându-se la  25.000 lei+TVA, care se va achita în trei tranșe, măsurile 
de depunere a proiectelor deschizându-se în lunile ianuarie-februarie 2017. 
În continuarea ședinței dl. primar prezintă Decizia Curții de Conturi 
nr.37/23.09.2016, menționând că a fost constat de către Curtea de Conturi, 
în urma controlului , că au fost efectuate în perioada 2013-2016 cheltuieli la 
alimentare cu apă în valoarea de 95.936 lei, sume achitate din bugetul local 
pentru acoperirea pierderilor la alimentare cu apă, sumă care va trebui 
recuperată de la consumatori, solicitând punctul de vedere al d-nilor 
consilieri cum să se procedeze în ce privește această problema și anume 



 7 

să se recupereze - procentual,în funcție de cantitatea de apă consumată 
sau în sumă fixă de la fiecare consumator. În ceea ce privește preluarea 
rețelei de apă, aceasta este în curs de finalizare, s-a intocmit un grafic de 
eșalonare pentru restanțele pe care la avem în valoare de cca.50.000 lei și 
se așteaptă hotărârea  consiliului de administrație al Aquaserv pentru 
preluarea rețelei. 

 Dl cons. Vuță Ionel își exprimă nemulțumirea, întrucât, precizeză 
dânsul, nu i se pare normal să plătească aceste pierderi atâta vreme cât a 
plătit ce a consumat, iar cei care au umblat la ceas nu vor plati nici acum, 
dl. primar menționând că cheltuielile sunt și de la consumul de energie 
electrică de la stația de pompare și de la defecțiunile avute de-a lungul 
timpului , când trebuiau goliți de apă ,de fiecare dată, cei 12 km de 
conductă. Pentru a lua o decizie privind modalitatea de recuperare a sumei 
consemnate de către curtea  de conturi dl. primar roagă d-nii consilieri să iși 
spună părerea,majoritatea d-nilor consilieri fiind pentru  recuperarea unei 
sume fixe de la fiecare consumator. 

Nemaifiind alte inscrieri la cuvânt, președintele de ședință multumește 
celor prezenți, declarând şedinţa închisă, drept pentru care s-a întocmit 
prezentul proces verbal. 
 
 
           Președinte de ședință,                                       Secretar, 
                  Vuţă Ionel                                  Crefelean Anicuţa -Ramona                                                      
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