
 1 

ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi 27 ianuarie 2016 cu ocazia  şedintei ordinare 
a consiliului local 

 
 
 Presedintele de sedinta dl. consilier Demeter Tiberiu deschide sedinta  
ordinara a consiliului local aratand ca aceasta a fost convocata prin Dispozitia 
primarului comunei Ogra nr.2/22.01.2016, fiind prezenti toti cei 11 membrii ai 
consiliului local, sedinta fiind statutara şi putându-se desfasura. Participa la 
sedinta dl. primar Palaghie Marian, Crefelean Anicuta-Ramona-secretar,din 
partea Inspectoratului de Politie Judetean Mures: dl. Oprea- Seful Sectiei de 
Politie Rurala Ungheni,d-nii  Savu si Suciu V.-agenti si d-nii Sima Zaharie, 
Demeter Gheorghe si Gutiu Aurel, delegati satesti din satele Giulus, Dileu Vechi 
si Vaideiu. 

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

1. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, pentru 
validarea Dispoziţiei nr.346/16.12.2015 privind rectificarea bugetului local 
al comunei Ogra pe anul 2015 si virarea de credite bugetare; 

2. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
aprobarea bugetului local al comunei Ogra  pe anul 2016;  

3. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
aprobarea încheierii acordului de cooperare cu Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Mureş în vederea implemetării programului “POLIŢIE-
AUTORITĂŢI LOCALE,  SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT”  

4. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, pentru 
modificarea Hotararii Consiliului Local nr.59/14 decembrie 2015 privind 
stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a zonelor in cadrul 
comunei Ogra incepand cu anul 2016; 

5. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
aprobarea Planului de actiuni pe anul 2016, cuprinzand lucrarile de 
interes local care se vor efectua de catre beneficiarii Legii nr.416/2001, 
privind venitul minim garantat; 

6. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind  
mandatul dat reprezentantului  autorităţii de a vota în Adunarea Generală 
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a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea preţurilor şi tarifelor 
aferente Serviciului de apă şi de canalizare; 

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

membrilor prezenti(11). 
In continuarea sedintei secretarul comunei  supune aprobarii consiliului local 

procesul verbal al sedintei anterioare,acesta fiind aprobat cu 11 voturi “pentru” 0 
voturi “impotriva” si 0 “abtineri”. Avand in vedere prezenta reprezentantilor 
Inspectoratului de Politie Judetean Mures dl. primar propune sa incepem sedinta 
cu punctul referitor la încheierea acordului de cooperare cu Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Mureş în vederea implemetării programului “POLIŢIE-
AUTORITĂŢI LOCALE,  SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT”, presedintele de 
sedinta supunand la vot propunerea, acesata fiind aprobata cu unanimitate voturi 
”pentru” a membrilor consiliului local (11).In continuarea sedintei se da cuvantul 
d-lui primar care precizeaza ca este nemultumit de colaborarea si de activitatea 
Postului de Politie Ogra, ca exista nemultumiri si legate de relatia politie-locuitorii 
din Ogra intrucat politia nu raspunde la solicitarile autoritatii locale, invitandu-l pe 
dl consilier Oltean Ioan sa spuna care este colaborarea Politie-Scoala. Dl. 
consilier Oltean I. mentioneaza ca desi sunt solicitari din cauza unor fapte care 
au loc in incinta Scolii Gimnaziale Ogra, uneori,  mai ales dupaamiaza politia nu 
se prezinta. Dl. Oprea - Seful Sectiei de Politie Rurala Ungheni cere permisiunea 
de a interveni precizand ca  a avut o discutie  si cu d-na director  si i s-a spus ca 
politia vine atunci cand este solicitata. Dl. primar precizeaza  ca problema 
activitatii Postului de Politie Ogra a mai fost discutata in cadrul consilului local, 
parerea dansului fiind ca e o activitate foarte slaba si ca dansul daca ar fi sa se 
exprime prin vot, nu ar vota “pentru” alocarea cotei de carburant.Dl. consilier 
Neacsa T. se inscrie la cuvant exprimandu-si nemultumirea intrucat  au avut loc 
furturi la  farmacie si magazin iar iar in ceea ce priveste activitatea d-lui agent 
Gorcea, mentionaza dl. consilier ca “ merge cu masina politiei in Cipau  si pe 
hotar la terenurile arendate, sta in centru  si  merge la Ungheni sa aduca politisti 
sa dea amenzi”.Dl. Oprea mentioneaza ca masina postului de politie trebuie sa 
circule pe raza sectiei, sa alimenteze si  inspre Tg. Mures, dansul fiind anuntat in 
orice moment si cunoscand unde se afla masina ; de asemnenea mai precizeaza 
ca intr-adevar Postul de Politie Ogra are in schema  patru posturi, fiind numai trei 
agenti, anul acesta fiind inscrise sapte persoane care urmeaza cursurile de ofiter 
de politie insa care vor fi repartizati de-abia peste doi ani, la absolvirea cursurilor, 
fiind totusi promisiuni ca se vor mai face angajari; dl. Oprea mai mentioneaza ca 
se efectueaza patrulari pe toate comunele arondate Sectiei de Politie nr.4 Rurala 
Ungheni , iar la numarul de urgenta 112 au fost inregistrate un numar de 121 de 
sesizari pe comuna Ogra , fara a lua in calcul si alte intervenii care au mai avut 
loc.Dl. Oprea mai precizeaza  ca autoritatea pe care o reprezinta doreste  
continuarea parteneriatului cu consiliul local, deoarece  aceasta colaborare este 
in folosul cetatenilor. Dl. consilier Bidi I. se inscrie la cuvant  exprimand-si 
nemultumirea in legatura cu modul in care a fost solutionat un conflict care a avut 
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loc in incinta locuintei dansului, in cara a fost implicat si  fiul dansului, fiind 
sanctionat cu amenda, in procesul verbal fiind inscris un martor care nu a fost 
prezent , dl. Oprea rapunzandu-I ca partea nemultumita poate contesta procesul 
verbal de punere in posesie la judecatorie. 

Dl. consilier Porumb V. se inscrie la cuvant  mentionand ca nu e prima data 
cand au loc astfel de discutii, ca nu e bine sa nu avem partenariat cu Politia, ca 
cetatenii au pretentii de la agentii de politie nu de la judecatori, fiind de parere ca 
trebuie luate masuri , adresand-se d-lui Oprea “ sa se faca curatenie in gradina 
dvs.”; dl. consilier mai precizeaza ca nu avem firme, fiind o comuna saraca, cinci 
sate, cu oameni buni si rai si ca trebuie asigurata prezenta organelor de politie 24 
de ore din 24, fiind de parerere ca, si pe sate, numai daca vine masina politiei o 
data sau de doua ori pe saptama, sa faca o tura, este bine.Dl. Oprea 
mentioneaza ca, consiliul local are tot sprijinul personal al dansului si al colegilor 
dansului, ca o sa se  tina legatura  iar in zilele de vineri-duminica se va apela la 
jandarmi iar o masina a politiei va patrula exculsiv in localitatile Ogra si Sanpaul, 
cu satele apartinatoare. 

Dl. consilier Mosora T. se inscrie la cuvant precizand ca ar fi fost bine sa fie 
de fata la aceasta intalnire si dl. Mirestean I.-Seful Postului de Politie Ogra, care 
cunoaste problemele legate de deplasarile masinii politiei, iar in ceea ce priveste 
deplasarile in camp, acestea nu se fac asa cum ar trebui pentru ca s-a furat 
porumb si in acesata toamna. Dl. consilier mai precizeaza ca furturile se 
intampla, dupa ce se lasa intunericul  si ca exista o teama a politistilor de a intra 
in “cartierul romilo”, teama  care pe vremea dansului nu exista; dl. consilier mai 
precizeaza ca intr-adevar romii nu mai au cai acum ci masini care sunt 
neinmatruculate, nu detin premise si totusi nu sunt sanctionati, intreband pe dl. 
primar cate informari au fost facute din partea postului de politie in legatura cu 
efectuarea pazei de  noapte, dl. primar raspunzandu-I ca nici una. 

Dl.consilier Meghesan I. se inscrie la cuvant  mentionand ca, nemultumirea d-
lui primar este justificata pentru ca ceea ce nu se rezolva la politie, vine la 
primarie, ca nu-l cunoaste pe tanarul despre care a vorbit dl. Neacsa, dar pana la 
a nu mai colabora cu politia, la a nu mai incheia acest protocol, este de parere ca 
nu trebuie sa ajungem.Dl. Demeter Gh. –delgat satesc din satul Dileu Vechi se 
inscrie la cuvant mentionand ca anul trecut in luna aprilie i-a fost furata o oaie 
care mai apoi a fost gasita, a fost prins si hotul insa nu s-a luat nici o masura 
impotriva acestuia, primind raspuns ca ciobanul a decedat; dl. Demeter mai 
precizeaza ca cel putin o data-de doua ori pe saptamana politia trebuie sa 
verifice modul in care se efectueaza paza de noapte.  

Dl. Sima Zaharie-delegat satesc din satul Giulus- se inscrie la cuvant aratand 
ca parerea dansului este ca, nu e bine sa nu se incheie acordul de colaborare cu 
politia , pentru ca, in cazul in care nu mai au cu ce  sa se deplaseze va fi mai rau, 
dl. primar raspunzandu-i ca politia trebuie sa intervina conform legii, dl. Sima Z. 
mentionanand ca si in satul Giulus se circula noaptea cu masini fara numere, se 
fac raliuri, paznicii nefiind controlati.Dl. consilier Porumb V. se inscrie la cuvant 
facand o propunere legata de incheierea parteneriatului si anume sa se 
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stabileasca un termen de cateva luni si daca nu se iau masuri la nivelul postului 
de politie sa inceteze aceasta colaborare, dl. primar fiind de parere sa se incheie 
parteneriatul atunci cand se va realiza schimbarea.  

Dl. Lantos Ioan-viceprimar se inscrie la cuvant aratand ca sunt foarte multe 
nemultumiri legate de activitatea postului de politie Ogra , sustinand si dansul 
cele spunse de dl. Mosora T. si anume  ca exista o frica de a intra in “cartierul” 
romilor, povestind ca inainte de sarbatori dl. Regheni Sorin-medicul veterinar, 
care locuieste in vecinatatea “cartierului” a sesizat la 112 problemele care la are 
cu rromii din vecinatate  insa nu s-a prezentat nici un echpaj de politie, intreband 
cum este posibil asa ceva, daca exista vreun criteriu de deosebire a apelurilor.Dl. 
viceprimar mai mentioneaza ca si dansul este vecin in partea cu gradina cu cei 
din “cartier” si ca daca ar umbla un pic politia nu ar mai fi galagia care se aude 
intre orele 8-11, mentionand ca medicul veterinar a fost chiar si lovit; dl. 
viceprimar mai precizeaza ca si oamenii din satele apartinatoare a comunei 
noastre ridica aceeasi problema  si anume de ce nu mai merge politia  pe sate. 

Presedintele de sedinta intreaba daca mai doreste sa se inscrie cineva la 
cuvant, nefiind alte inscrieri, supune votului consiliului local aprobarea încheierii 
acordului de cooperare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş în vederea 
implemetării programului “POLIŢIE-AUTORITĂŢI LOCALE,SERVICII PUBLICE 
ÎN PARTENERIAT” , acesta fiind aprobat cu 8 voturi “pentru”, 3 voturi “impotriva” 
( dnii consilieri Neacsa T., Porumb V. si Lantos I.) si 0 “abtineri”, dupa care invita 
d-nii consilieri sa faca propuneri cu privire la cantitatea de carburant care sa fie 
alocata lunar, avand in vedere ca dl. primar nu a propus prin proiectul inaintat.Dl. 
primar precizeaza ca propune 50 de l carburant/luna, de aceeasi parare fiind si 
dl. consilier Meghesan I., nemaifiind alte propuneri, presedintele de sedinta 
supune  votului consiliului local proiectul de hotarare inaintat de dl. primar ,cu 
propunerea de alocare a unei cote de 50 l carburant/luna pentru masina Postului 
de Politie Ogra, acesta fiind aprobat cu 8 voturi “pentru”, 3 voturi “impotriva” ( dnii 
consilieri Neacsa T., Porumb V. si Lantos I.) si 0 “abtineri, adoptandu-se 
Hotararea nr.1/2016. 

In continuarea sedintei dl. Oprea cere permisiunea de a mai spune cateva 
cuvinte si anume ca asigura consiliul local de tot sprijinul dansului si d-nii 
consilieri il pot contacta si telefonic, dl. agent Suciu V. mentionand ca cunoste si 
dansul situatia si ca Ogra ridica cele mai multe probleme.  

Dl. Oprea mai mentioneaza  ca se bucura ca a avut ocazia sa se intalneasca 
cu d-nii consilieri si ca prima masura care o va lua va fi  ca cel putin a doua zi 
cineva sa fie dupamasa si noaptea permanent de  serviciu la Ogra, dl. primar 
adaugand ca a doua sa fie inlocuirea d-lui agent Gorcea.Dl. primar multumeste 
reprezentantilor I.P.J. pentru participare , acestia parasind sala de sedinta. 

In continuarea sedintei d-l primar  cere permisiunea d-nilor consilieri de a 
continua sedinta cu o prezentare  a unei asociatii care presteaza activitati de 
ingrijire la domiciliu si care doresc sa ne prezinte oferta de servicii, fiind prezenti 
d-nii Ovidiu Ene- medic si initiator al proiectului si d-na Biris Lavinia-coordonator 
regional.Dl. Ovidiu Ene mentioneaza ca doreste sa faca o scurta prezentare a 
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proiectului desfasurat de Asociatia “Ingrijire Acasa”  si anume cum a aparut 
acesata idee, relatand ca a locuit in judetul Mures,in prezent fiind plecat in 
stainatate si fiind la dansul acasa tatal dansului a facut un accident vascular 
cerebral, l-a dus la spital si chiar medic fiind a fost foarte greu sa il puna pe 
picioare si atunci a aparut idea de a imbina profesia de medic cu cea de a ajuta 
oamenii batrani, bolnavi, care au probleme de sanatate, ca consiliul local 
cunoaste aceste cazuri si ca este o modalitate de a face ceva pentru  oamenii din 
comuna, care vor multumii autoritatii locale, dl. primar mentionand ca oferta de 
contract este   in limita a 5000 lei/luna si ca in primele luni vor fi costuri avand in 
vedere ca trebuiesc identificate persoanele beneficiare,d-na Biris Lavinia 
precizand  ca serviciile care vor fi oferite  sunt atat medicale ca : asistenta 
medicala la domiciliu, vizita la medic, efectuarea de analize la 
domiciliu,supravegherea si administrarea medicamentelor , se primesc chiar si 
materiale sanitare inclusiv pampers , manifestari de tipul –Sanatatea la control-
prin verificarea tensiunii arteriale, a glicemiei, cat si servicii sociale adica 
intocmirea de anchete sociale, planuri de interventie  sau comunitare ca:menaj, 
supraveghere, deplasarea la medic pentru scoaterea retetei, plata facturi, relatia 
cu banca, dl. Ene O. intreband d-nii consilieri cum lise pare oferta de servicii , dl. 
cons. Mosora T. mentionand ca e foarte bine, dl. cons.Meghesan I. fiind de 
parere ca totul este in interesul comunitatii.D-na Biris Lavinia mentioneaza ca se 
va schimba foarte mult atitudinea oamenilor fata de institutie si ca va fi sprijin din 
partea asistentei dansilor care va tine legatura cu medicii de familie sau medicii 
specialisti.. Dl. Demeter Gheorghe-delegat satesc din satul Dileu Vechi 
mentioneaza ca sunt si oameni in varsta care nu stiu cum sa ia medicamentele, 
d-na Biris L. raspunzandu-i ca se va merge la ei de cate ori este nevoie.Dl. 
consilier Demeter I. intreaba cum se vor intocmi listele cu persoanele beneficiare, 
d-na Biris L. raspunzandu-i ca acestea se vor intocmi de catre Asociatie 
impreuna cu medicii de familie, se vor efectua anchete sociale  si plan de ingrijire 
pentru fiecare persoana beneficiara.Dl. consilier Demeter Gyula-Jozsef intreaba 
daca si persoanele cu handicap care au ingrijitor vor beneficia de aceasta 
asistenta, dl. primar raspunzandu-I ca da.Nemaifiind alte intrebari dl. Demeter 
Tiberiu –presedintele de sedinta multumeste pentru prezenta si pentru 
prezentarea ofertei de servicii, dl. Ene si d-na Biris parasind sala de sedinta. 

In continuarea sedintei se trece la analizarea primului punct inscris pe 
ordinea de zi si anume a proiectului de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie 
Marian, pentru validarea Dispoziţiei nr.346/16.12.2015 privind rectificarea 
bugetului local al comunei Ogra pe anul 2015 si virarea de credite bugetare, 
proiect avizat favorabil de catre comisiile de specialitate ale consilului local; 
presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar  care precizeaza ca bugetul 
comunei Ogra a fost rectificat prin dispozitie in luna decembrie 2015, prin 
majorarea cu sume defalcate din T.V.A pentru finantarea cheltuielilor cu salariile , 
sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale la capitolul „Invatamant” cu suma de 
68.000 lei iar la capitolul „Locuinte, servicii de dezvoltare”  a fost majorat cu suma 
de 39.000 lei, suma alocata prin Consilului Judetean pentru finantarea Planului 
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Urbanistic Genereral al Comunei.Presedintele de sedinta invita la discutii, nefiind 
inscrieri la cuvant supune aprobarii consilului local proiectul de hotarare analizat , 
acesta fiind aprobat cu 11 voturi „pentru” 0 voturi „impotriva” si 0 „abtineri”, 
adoptandu-se Hotararea nr.2/2016. 

La punctul doi al ordinii de zi- Proiect de hotarare inaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind aprobarea bugetului local al comunei Ogra  pe anul 
2016, proiect avizat favorabil de catre comsiile de specialiate ale consilului local, 
presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar . 

Dl. primar  precizeaza ca, bugetul local al comunei pentru anul 2016 se ridica 
la suma de aproximativ 37 mld. lei, fiind compus la partea de venituri  din: venituri 
proprii , cote defalcate din impozitul pe venit  si prelevari din bugetul de stat. 

 In continuarea sedintei dl. primar face o prezentare succinta a repartitiei 
cheltuielilor bugetului  local, astfel precizand ca la capitolul 51 administratie- 
pentru cheltuieli de personal se aloca suma de 675.000 lei, la capitolul 54 
aparare civila , PSI, Politie- se aloca suma de 12.000 lei la capitolul 55 –tranzactii 
privind datoria publica – a fost alocata suma de 108.000 lei pentru imprumutul 
contractat pentru asfaltarea strazilor; la capitolul  61 –aparare civila si PSI se 
aloca suma de 10.000 lei, la capitolul 65 invatamant se aloca suma de 1.425.000 
mii lei , la capitolul 66 sanatate- se aloca suma de 69.000 lei chetuielile sunt 
pentru plata mediatorului sanitar si pentru conventia de colaborare pentru 
sustinerea SMURD Iernut; la capitolul 67 cultura si sport  s-a alocat suma de 
142.000 lei din care 30.000 lei pentru bunuri si servicii  iar 112.000 lei pentru 
investitii; la capitolul 68 asistenta sociala sunt alocati 380.000 lei din care 261.000 
lei cheltuieli de personal, 38.000 lei pentru cheltuieli materiale si 81.000 lei pentru 
ajutoare sociale ;la capitolul 70 gospodarire comunala- s-a alocat suma de 
312.000 lei  din care 112.000 lei reprezinta cheltuieli pentru plata paznicilor iar 
200.000 lei cheltuielile pentru iluminatul stradal si cheltuieli pentru diferenta de la 
consumul de apa; la  capitolul 74 salubritate- s-a alocat suma de 167.000 lei; la 
capitolul 84 drumuri si transport s-a alocat suma de 360.000 lei ; la capitolul 83 
pasuni si agricultura s-a alocat suma de 15.000 lei; la capitolul 87 alte actiuni s-a 
alocat  suma de 100.000 lei, pentru continuarea lucrarilor de intocmire a 
planurilor parcelare. Presedintele de sedinta invita la discutii, nefiind inscrieri la 
cuvant supune aprobarii consilului local proiectul de hotarare analizat , acesta 
fiind aprobat cu 11 voturi „pentru” 0 voturi „impotriva” si 0 „abtineri”, adoptandu-se 
Hotararea nr.3/2016. 

In continuarea sedintei se trece la analizarea  punctului patru inscris pe 
ordinea de zi, a proiectului de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului 
Local nr.59/14 decembrie 2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 
precum si a zonelor in cadrul comunei Ogra incepand cu anul 2016; presedintele 
de sedinta da cuvantul d-lui primar care precizeaza ca la data adoptarii hotararii 
privind impozitele si taxele locale, la taxele extrajudiciare de timbru s-a stabilit si 
taxa pentru eliberare/preschimbare acte de identitate  cat si taxa pentru furnizare 
unor date din Registrul National de Evidenta a Persoanelor , Institutia Prefectului  
solicitand cu adresa nr.15.797/14.01.2016 modificarea hotararii in sensul 
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eliminarii acestora, intrucat  un avem organizat la nivelul U.A.T-ului Serviciu 
public comunitar de evidenta a persoanelor, situatie in care s-a initiat proiectul de 
hotarare analizat. 

Presedintele de sedinta invita la discutii pe marginea acestui punct al ordinii 
de zi,nefiind inscrieri la cuvant supune aprobarii consilului local proiectul de 
hotarare analizat , acesta fiind aprobat cu 11 voturi „pentru” 0 voturi „impotriva” si 
0 „abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr.4/2016. 

La punctul cinci al ordinii de zi- Proiect de hotarare inaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind aprobarea Planului de actiuni pe anul 2016, cuprinzand 
lucrarile de interes local care se vor efectua de catre beneficiarii Legii 
nr.416/2001, privind venitul minim garantat,proiect avizat favorabil de catre 
comisiile de specialitate ale consiliului local, presedintele de sedinta da cuvantul 
d-lui primar, care precizeaza ca este vorba despre aprobarea lucrarilor de interés 
local care se vor efectua de catre beneficiarii de ajutor social, lucrarile cuprinse in 
plan fiind identice cu cele din anul anterior.D-nii consilieri sunt invitati la discutii 
de catre presedintele de sedinta, nefiind inscrieri la cuvant, supune aprobarii 
consilului local proiectul de hotarare analizat , acesta fiind aprobat cu 11 voturi 
„pentru” 0 voturi „impotriva” si 0 „abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr.5/2016. 

La punctul sase al ordinii de zi - Proiect de hotarare inaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind  mandatul dat reprezentantului  autorităţii de a vota în 
Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea preţurilor şi 
tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare, se  da cuvantul d-lui primar , 
care precizeaza ca este vorba de modificarea preţurilor şi tarifelor aferente 
serviciului de apă şi de canalizare pe aria de operare a Aquaserv-ului, tarife care 
au fost avizate de catre A.N.R.S.C si care trebuie aprobate in A.D.I. Aquainvest 
Mures. D-nii consilieri sunt invitati la discutii de catre presedintele de sedinta, 
nefiind inscrieri la cuvant, supune aprobarii  consilului local proiectul de hotarare 
analizat , acesta fiind aprobat cu 11 voturi „pentru” 0 voturi „impotriva” si 0 
„abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr.6/2016. 

La punctul- Discutii, intrebari, interpelari, raspunsuri-dl. consilier Demeter Iosif 
intreaba daca au fost cuprinse sume in buget si pentru culte, dl. primar 
raspunzandu-i ca cultele pot obtine finantare prin consiliul judetean, dl. cons. 
Meghesan I. intreband daca cunoaste cineva cum se  va proceda cu legea 
referitoare la inmormantare fara preot.in continuarea sedintei se aduce la 
cunostinta d-nilor consilieri de catre subsemnata ca au obligatia depunerii 
raportului de activitate pe anul 2015, individual si pe comisii. 

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, 
                    Demeter Tiberiu                                 Crefelean Anicuţa -Ramona                                                      
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