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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi 21 martie 2016 cu ocazia  şedintei ordinare 
a consiliului local 

 
 
 Preşdintele de şedinţă dl. consilier Demeter Tiberiu deschide sedinţa  
ordinară a consiliului local aratand ca aceasta a fost convocata prin 
Dispozitia primarului comunei Ogra nr.153/16.03.2016, fiind prezenti 10 
membrii ai consiliului local, lipsind d-na Raţă Nicoleta Bianca, sedinta fiind 
statutara şi putându-se desfasura. Participa la sedinta d-nii Demeter 
Gheorghe si Sima Zaharie-delegati satesti din satele Dilleu Vechi si Giulus, 
dl. primar Palaghie Marian si subsemnata Crefelean Anicuta-Ramona-
secretar. 

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

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

2. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, pentru 
aprobarea Raportului privind executia bugetului comunei Ogra pe 
trimestrul IV al anului 2015; 

3. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind  
inchirierea prin licitatie publica a suprafetelor de pasune aflate in 
domeniul privat al comunei Ogra; 

4. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
stabilirea modalitătilor de identificare a beneficiarilor , de soluționare a 
situațiilor identificate  și de acordare a tichetelor sociale pentru 
gradiniță în conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 privind 
stimularea participării la invățământul prescolar a copiilor provenind 
din familii defavorizate; 

5. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
darea in folosinta gratuita a unui spatiu-birou din imobilul ce apartine 
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domeniului public al comunei Ogra-sediul Primarei situat in Ogra 
nr.103/A, catre Fundatia “LOC”; 

6. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, pentru 
modificarea art.2 al Hotararii Consiliului Local  Ogra nr.45/29.08.2014,  
privind participarea comunei Ogra, in calitate de membru al  Asociatiei 
GAL Podisul Tarnavelor, la elaborarea si implementarea Strategiei de 
Dezvoltare Locala a teritoriului acoperit de GAL Podisul Tarnavelor 
pentru perioada 2014-2020, in vederea sustinerii proiectelor de 
dezvoltare rurala ce vizeaza teritoriul administrativ al comunei Ogra; 

7. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
aderarea comunei Ogra la teritoriul LEADER constituit prin Asociatia 
“GAL Podisul Tarnavelor”; 

8. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind  
alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local pentru perioada 
aprilie-iunie 2016; 

9. 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 11 voturi 
“pentru” 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”. 

La primul punct al ordinii de zi - Proiect de hotarare inaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe 
anul 2016, proiect avizat favorabil de catre comisiile de specialitate ale 
consilului local presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar, care 
precizeaza ca bugetul local se rectifica conform proiectului inaintat atat la 
partea de venituri cat si la cheltuieli , total buget rectificat fiind de 3.886 mii 
lei, presedintele de sedinta invitand la discutii pe marginea acestui punct al 
ordinii de zi; 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. 8/2016. 

La punctul doi al ordinii de zi- Proiect de hotarare inaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, pentru aprobarea Raportului privind executia bugetului 
comunei Ogra pe trimestrul IV al anului 2015,presedintele de sedinta da 
cuvantul d-lui primar care mentioneaza ca, este vorba de aprobarea 
executiei bugetului pe trimestrul IV al anului 2015 si ca cheltuielile au fost 
efectuate conform rectificarilor aprobate de catre consilliul local, 
presedintele de sedinta invitand  la discutii pe marginea acestui punct, 
nefiind inscrieri la cuvant supune aprobarii consilului local proiectul de 
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hotatare analizat, acesta fiind aprobat cu 10 voturi ”pentru”, 0 voturi 
“impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr. 9/2016. 

In continuarea sedintei se trece la punctul trei al ordinii de zi - Proiect de 
hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind  inchirierea prin 
licitatie publica a suprafetelor de pasune aflate in domeniul privat al 
comunei Ogra, presedintele de sedinta dand cuvantul d-lui primar, care 
precizeaza ca valoarea subventiei acordate este de  cca.108 euro/ha 
propunandu-se un pret al chiriei de 189 lei/ha (cca 40 euro/ha).Comisia de 
specialitate nr.2 a consiliului local propune ca membru in comisia de licitatie 
pe dl. consilier Mosora Teofil iar pentru comisia se solutionare a 
contestatiilor se propune in cadrul sedintei, dl. Demeter Iosif.D-nii consilieri 
sunt invitati la discutii de catre presedintele de sedinta, inscriindu-se la 
cuvat dl.consilier Porumb Vasile si mentionand ca solicita ca pentru sedinta 
urmatoare sa  fie prezentata o “situatie a pasunii primariei, cat se 
incaseaza, suprafata, cine are in arenda”, dl. primar raspunzandu-i ca 
exista teren neimpartit, la dispozitia comisiei locale de fond funciar, care 
urmeaza sa fie pus in posesie iar comuna Ogra nu are teren arabil in 
proprietate, fiindu-i respinsa cererea depusa in anul 1998. Dl consilier 
Mosora Teofil intreaba care este situatia celor care au avut teren in 
folosinta cate 0,50 ha, dl. primar mentionand ca au avut dreptul sa utilizeze 
terenul pe perioada in  care au lucrat in serviciul public: politie, dispensar, 
etc.  

In continuarea sedintei se aduce la cunostinta d-nilor consilieri de catre 
subsemnata ca pretul minim al inchireierii se stabileste conform Normelor 
de aplicare a OUG 35/2013  ca diferente intre valoarea ierbii disponibile 
pentru animale si valoarea totala a cheltuielilor cu implementarea 
proiectului de amenajament pastoral, respectiv investitii, materiale si lucrari 
prevazute in acesta si ca unitatile administrativ teritoriale au obligatia de a 
include in cadrul documentatiei de inchiriere a pajistilor amenajamentul 
pastoral si conditii speciale de indeplinire a contractului, iar conform art.10 
alin(1)al OUG 34/2013 incepand cu anul 2018 este obligatorie aplicarea 
amenajamentului pastoral; conform comunicarii DADR Mures si a raportului 
statistic AGR 2B in anul 2015 am avut o productie de 15.055 kg masa 
verde/ha pe pasunea comunala la un pret mediu stabilit de consiliul 
judetean pe anul 2016 de 0,07 lei/kg; de asemenea am adus la cunostinta 
d-nilor consilieri faptul ca, constituie contraventie si se sanctioneaza cu 
amenda de la 5000 la 10.000 lei incalcarea prevederilor legale referitoare la 
modul de stabilire a pretului inchirierii.Presedintele de sedinta invita la 
discutii, nefiind alte inscrieri la cuvant supune aprobarii consiliului local 
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proiectul de hotarare analizat, acesta fiind aprobat cu 10 voturi ”pentru”, 0 
voturi “impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr. 10/2016.  

La punctul patru al ordinii de zi - Proiect de hotarare inaintat de dl. 
primar Palaghie Marian, privind stabilirea modalitătilor de identificare a 
beneficiarilor , de soluționare a situațiilor identificate  și de acordare a 
tichetelor sociale pentru gradiniță în conformitate cu prevederile Legii 
nr.248/2015 privind stimularea participării la invățământul prescolar a 
copiilor provenind din familii defavorizate, presedintele de sedinta da 
cuvantul d-lui primar, care mentioneaza ca este vorba despre stimulentele 
educationale care se acorda copiilor provenind din familii defavorizate care 
au varsta cuprinsa intre 3 si 6 ani, venit lunar pe membru de familie de 284 
lei si cu conditia sa frecventeze gradinita, subsemnata precizand ca, 
conditiile de acordare sunt prevazute de lege , prin hotararea consilului 
local urmand a se stabili modalitatea de identificare a 
beneficiarilor.Presedintele de sedinta invita la discutii pe marginea acestui 
punct al ordinii de zi, 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. 
11/2016.  

La punctul cinci al ordinii de zi- Proiect de hotarare inaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu-birou din 
imobilul ce apartine domeniului public al comunei Ogra-sediul Primarei 
situat in Ogra nr.103/A, catre Fundatia “LOC” presedintele de sedinta invita 
pe dl. primar sa prezinte  cateva date referitoare la acest  punct, dl. primar 
mentionand ca este vorba despre alocarea unui spatiu pentru fundatia care 
activeaza la noi in comuna , pentru infiintarea unui punct de lucru spre a-i 
ajuta in activitatea pe care doresc sa o desfasoare la noi in comuna. 
Presedintele de sedinta invita la discutii pe marginea acestui punct al ordinii 
de zi, nefiind inscrieri al cuvant, supune aprobarii consiliului local proiectul 
de hotarare analizat, acesta fiind aprobat cu 9 voturi ”pentru”, 0 voturi 
“impotriva” si 1 “abtinere”( dl. consilier Bidi Ioan), adoptandu-se Hotararea 
nr. 12/2016.  

In continuarea sedintei se trece la prezentarea punctului sase al ordinii 
de zi, a proiectului de hotarare pentru  modificarea art.2 al Hotararii 
Consiliului Local  Ogra nr.45/29.08.2014,  privind participarea comunei 
Ogra, in calitate de membru al  Asociatiei GAL Podisul Tarnavelor, la 
elaborarea si implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului 
acoperit de GAL Podisul Tarnavelor pentru perioada 2014-2020, in vederea 
sustinerii proiectelor de dezvoltare rurala ce vizeaza teritoriul administrativ 
al comunei Ogra. Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar care 
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mentioneaza ca pentru elaborarea Startegiei de dezvoltare a teritoriului 
acoperit de Asociatia GAL Podisul Tarnavelor, consilului local a aprobat in 
anul 2014, prin HCL nr.45/2014 alocarea unei sume de 1.500 lei, suma 
care nu a fost platatita insa catre Asociatie si avand in vedere ca costurile 
cu elaborarea strategiei sunt mai mari decat erau prevazute initial adunarea 
generala a asociatiei a stabilit prin hotararea nr.1/iulie 2015 ca UAT-urile 
membre ale asociatiei  sa contribuie cu suma de 4.500 lei, motiv pentru 
care s-a initiat proiectul de hotarare aflat pe ordinea de zi. D-nii consilieri 
sunt invitati la discutii de catre presedintele de sedinta,dl. consilier 
Meghesan Ioan mentionand ca este in folosul comunitatii aceasta 
asociere,intrucat am si beneficiat de fonduri nerambursabile prin asfaltarea 
realizata in centrul comunei; nemaifiind alte inscrieri la cuvant presedintele 
de sedinta 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. 13/2016.  

La punctul sapte al ordinii de zi- Proiect de hotarare inaintat de dl. 
primar Palaghie Marian, privind aderarea comunei Ogra la teritoriul 
LEADER constituit prin Asociatia “GAL Podisul Tarnavelor”, presedintele de 
sedinta da cuvantul d-lui primar care mentioneaza ca este vorba de 
aderarea la teritoriul LEADER constituit de GAL Podisul Tarnavelor, 
asociere care va avea ca scop atragerea in viitor de proiecte de dezvoltare 
a comunei noastre; presedintele de sedinta invita la discutii pe marginea 
acestui punct, 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. 14/2016. 

La punctul opt al ordinii de zi - Proiect de hotarare inaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind  alegerea presedintelui de sedinta al consiliului 
local pentru perioada aprilie-iunie 2016, presedintele de sedinta solicita 
propuneri pentru alegerea unui nou presedinte de sedinta, comisia de 
specialitate nr.2 a consiliului local propunand pe dl. Lantos Ioan; nemaifiind 
alte propuneri, se supune aprobarii consilului local proiectul analizat cu 
propunerea comisiei, acesta fiind aprobat cu 9 voturi ”pentru”, 0 voturi 
“impotriva” si 1 “abtinere”(dl. cons. Lantos Ioan), adoptandu-se Hotararea 
nr. 15/2016. 

La punctul- Discutii, intrebari, interpelari, raspunsuri- se inscrie la cuvant 
dl.Sima Zaharie-delegat satesc din satul Dileu Vechi mentionand ca are 
probleme cu beneficiarii de ajutor social cele doua familii: Tuli si Moldovan 
care refuza sa presteze munca, dl. viceprimar aratand ca dansul cunoaste 
acesta problema si ca solutia este suspendarea ajutorului social. Dl. 
viceprimar mai mentioneaza ca s-a facut curatenie si in zona terenului de 
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fotbal din comuna si totusi se continua cu depozitarea guniului in acea 
zona. Dl. Demeter Gheorghe-delegat satesc din satul Dileu Vechi cere 
sprijinul d-lui viceprimar pentru a-i constrange pe beneficiarii de ajutor 
social sa presteze orele de munca, sa sa ia masuri pentru curatirea 
santurilor si depozitarea gunoaielor.Dl.consilier Oltean Ioan se inscrie la 
cuvant aducand in atentia consilului local faptul ca trebuie luate masuri 
pentru imprejmuirea terenului de fotbal intrucat federatia nu mai accepta se 
se joace meciuri iar o alta problema fiind aceea a gardului de imprejmuire al 
scolii care trebuie reparat.Dl. consilier Porumb  Vasile se inscrie la cuvant 
intreband ce se mai cunoaste in legatura cu activitatea postului de politie  
intrucat cei din lascud si Giulus se plang ca politia un isi face datoria, dl. 
primar raspunzandu-i ca un stie nimic.Dl. primar se inscrie la cuvant 
mentionand ca are lista utilizatorilor de pajisti care   au achitat chiria pe anul 
2015 printre care se numara d-nii Dascal R., Bebeselea,Nagy P., Suciu P , 
Nagy R., Dalalau I., Roman S., Oprisor Al., d-nii consilieri fiind de parere ca 
nu sunt sume foarte mari care sa nu poata fi platite. Dl. primar mai 
mentioneaza ca de saptamana viitoare, dupa pasti vor incepe lucrarile de 
intretinere la drumurile comunale, repararatii la toaleta caminului cultural 
Lascud, amenajarea pieteti si finalizarea lucrarilor  la capela-dotarea cu 
scaune, mese, vopsire usi. 

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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