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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi 18 aprilie 2016 cu ocazia  şedintei ordinare 
a consiliului local 

 
 
 Preşdintele de şedinţă dl. consilier Lantos Ioan deschide sedinţa  ordinară 
a consiliului local aratand ca aceasta a fost convocata prin Dispozitia primarului 
comunei Ogra nr.175/13.04.2016, fiind prezenti 8 membrii ai consiliului local, 
lipsind d-na Raţă Nicoleta Bianca si d-nii Bidi Ioan si Demeter Gyula-Jozsef, 
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 hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind aprobarea 
indicatorilor tehnico economici actualizați si a cofinatarii pentru obiectivul de investitii 
“Modernizare străzi și drum de acces în localitățile Giuluș și Lăscud”; 

2.Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind aprobarea 
vanzarii prin licitatie publica a suprafetei de 2.378 mp teren situat in intravilanul 
localitatii Ogra, identificat in C.F. nr.50206 Ogra, nr. cadastral 50.206 

3.Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind actualizarea 
Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru comuna Ogra; 

4.Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Local Ogra nr.43/24.09.2015; 

5.Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind  
desemnarea persoanei-cadru tehnic cu atributii în domeniul apărării împotriva 
incendiilor, la comuna Ogra; 

6.Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind aprobarea 
Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localitatilor din județul Mureș; 

7.Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, pentru aprobarea 
Actului Adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 
cu apă şi de canalizare, privind actualizarea tarifelor serviciilor conexe aplicate de SC 
„Compania Aquaserv” SA; 

8.Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian,privind madatarea 
reprezentantului comunei Ogra de a vota in Adunarea Generala a A.D.I.” Aqua Invest 
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Mures” aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul  de apa si canal a judetului 
Mures; 

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

membrilor prezenti (8). 
In continuarea sedintei secretarul comunei  supune aprobarii consiliului local 

procesul verbal al sedintei anterioare,acesta fiind aprobat cu 8 voturi “pentru” 0 
voturi “impotriva” si 0 “abtineri”. 

La primul punct al ordinii de zi – Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind aprobarea indicatorilor tehnico ecomici actualizați si a 
cofinatarii pentru obiectivul de investitii “Modernizare străzi și drum de acces în 
localitățile Giuluș și Lăscud”, proiect avizat favorabil de catre comisiile de 
specialitate ale consilului local, presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar, 
care precizeaza ca este vorba despre aprobarea indicatorilor tehnico economici 
actualizati avand in vedere modificarea cotei de TVA de la 24 la 20% situatie in 
care se modifica si valoarea cofinantarii; 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 8 
voturi ”pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr. 
16/2016. 

La punctul doi al ordinii de zi- Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie 
Marian, privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a suprafetei de 2.378 mp teren 
situat in intravilanul localitatii Ogra, identificat in C.F. nr.50206 Ogra, nr. cadastral 
50206 dl. primar mentioneaza ca este vorba despre suprafata de teren situata in 
incinta fostului CAP pe care este amplasata moara, suprafata terenului fiind de 2.378 
mp, pretul de pornire al licitatiei fiind de 37.571 lei   valoare la care s-a adaugat 
costurile legate de intocmirea raportului de evaluare (450 lei), rezultand o valoare de 
38.021 lei. D-nii consilieri sunt invitati la discutii de catre presedintele de sedinta, dl. 
consilier Neacsa T. inscriindu-se la cuvant si mentionand ca pretul de pornire al 
licitatiei este prea mare avand in vedere ca in acea zona s-a mai vandut teren insa la o 
valoare mult mai mica; dl. Lantos Ioan mentioneaza ca  la desfiintarea CAP dansul a 
cumparat moara respectiva insa mai apoi a fost  vanduta. Dl consilier Demeter Tiberiu 
se inscrie la cuvant mentionand ca pretul a fost stabilit prin raportul de evaluare iar 
daca terenul nu se vinde, ramane in proprietatea comunei. Dl. consilier Meghesan 
Ioan intreaba daca nu s-ar putea aplica pretul de la evaluarea anterioara, subemnata 
raspunzandu-i ca nu se poate fiind vorba de o evaluare facuta cu mai multi ani in 
urma, vanzarea putandu-se hotarii doar in baza evaluarii actuale.Nemaifiind alte 
inscrieri la cuvant presedintele de sedinta supune aprobarii consilului local proiectul de 
hotarare analizat exprimandu-se 0 voturi “pentru”,7 voturi “impotriva “ si 1 “abtinere” 
(dl. cons. Mosora T.), nefiind intrunit cvorumul necesar pentru adoptarea hotararii. 

La punctul trei al ordinii de zi - Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor 
pentru comuna Ogra, dl. viceprimar mentioneaza ca  este vorba despre 
actualizarea anuala a planului de analiza si acoperire a riscurilor pe comuna Ogra 
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existand si o solicitare a I.S.U “Horea” in acest sens, dupa care invita d-nii 
consilieri la discutii pe marginea acestui punct, nefiind inscrieri la cuvant supune 
aprobarii consiliului local proiectul de hotarare analizat, acesta fiind aprobat cu 8 
voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr. 
17/2016. 

In continuarea sedintei se trece la analizarea punctului patru al ordinii de zi, a 
proiectului de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Local Ogra nr.43/24.09.2015, subsemnata mentionand ca 
este vorba despre modificarea hotararii consiliului local prin care a fost aprobat 
Regulamentul S.V.S.U Ogra in luna septembrie 2015, care se impune intrucat in 
urma verificarii dosarelor depuse pentru avizare  la I.S.U. “Horea” s-a solicitat 
adoptarea regulamentului in forma anexata prezentului proiect de hotarare.  
Presedintele de sedinta invita  la discutii pe marginea acestui punct, nefiind 
inscrieri la cuvant supune aprobarii consilului local proiectul de hotatare analizat, 
acesta fiind aprobat cu 8 voturi ”pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”, 
adoptandu-se Hotararea nr. 18/2016. 

La punctul cinci al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind  desemnarea persoanei-cadru tehnic cu atributii în 
domeniul apărării împotriva incendiilor, la comuna Ogra, presedintele de sedinta 
da cuvantul d-lui primar care mentioneaza ca este vorba despre desemnarea 
unei persoane care are calificare de specialitate si cu care avem incheiat un 
contract de prestari servicii,pe durata de valabilitate a contractului, fiind vorba de 
d-na Biris Carmen. Presedintele de sedinta invita  la discutii pe marginea acestui 
punct, nefiind inscrieri la cuvant supune aprobarii consilului local proiectul de 
hotatare analizat, acesta fiind aprobat cu 8 voturi ”pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 
“abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr. 19/2016. 

La punctul sase al ordinii de zi - Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de 
Salubrizare a Localitatilor din județul Mures, presedintele de sedinta da cuvatul d-
lui primar care mentioneaza ca este vorba de aprobarea Regulamentului 
Serviciului Public de Salubrizare a Localitatilor la nivelul judetului Mures elaborat 
de catre ADI „Ecolect Mures”, regulament care a fost publicat si pe site-ul 
Primariei Ogra.D-nii consilieri sunt invitati la discutii de catre presedintele de 
sedinta, nefiind inscrieri la cuvant, se supune aprobarii consilului local proiectul 
de hotarare analizat, acesta fiind aprobat cu 8 voturi ”pentru”, 0 voturi “impotriva” 
si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr. 20/2016. 

La punctul sapte al ordinii de zi- Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, pentru aprobarea Actului Adiţional la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, privind 
actualizarea tarifelor serviciilor conexe aplicate de SC „Compania Aquaserv” SA 
dl. primar mentioneaza ca este vorba de actualizarea tarifelor la serviciile conexe 
cat si de introducerea unor noi tarife, sens in care s-a intocmit un proiect de act 
aditional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare 
cu apa si se canalizare. D-nii consilieri sunt invitati la discutii de catre 
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presedintele de sedinta, nefiind inscrieri la cuvant, se supune aprobarii consilului 
local proiectul de hotarare analizat, acesta fiind aprobat cu 8 voturi ”pentru”, 0 
voturi “impotriva” si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr. 21/2016. 

La punctul opt al ordinii de zi- madatarea reprezentantului comunei Ogra de a 
vota in Adunarea Generala a A.D.I.” Aqua Invest Mures” aprobarea Master Planului 
revizuit pentru sectorul  de apa si canal a judetului Mures, presedintele  de sedinta  da 
cuvantul d-lui primar care mentioneaza ca  este vorba de madatarea reprezentantului 
comunei Ogra de a vota in A.D.I Aqua Invest Mures Master Planul revizuit pentru 
sectorul de apa si canal al judetului Mures, master plan care a fost revizuit pentru a 
pune in concordanta investitiile in materia de apa si canalizare, ce se realizeaza prin 
Master Plan 2014-2020 cu investitii proprii ale comunelor realízate din diferite surse de 
finantare. 

La punctul – Discutii, intrebari,interpelari, raspunsuri- se inscrie la cuvant dl. 
Demeter Gheorghe-delegat satesc din satul Dileu Vechi, intreband care este situatia  
cu masina care transporta muncitori de la Hirschman intrucat nu mai transporta elevi 
care vin din Dileu Vechi, dl. primar mentionand ca este o cursa speciala; o alta 
problema ridicata de delagtul satesc este aceea a beneficiarilor de ajutor social  care 
refuza sa efectueze orele de munca,dl. primar mentionand ca se vor lua masuri de 
suspendare, delegatul satesc inteband de asemenea pe dl. viceprimar cand se aduce 
teava la Dileu Vechi, dl. viceprimar raspunzandu-i ca trebuie reparat buldoexcavatorul. 
Dl. consilier Demeter Iosif se inscrie la cuvant mentionand ca ar trebui amenajate 
unele dalele care au cazut, de la santuri.  Dl consilier Mosora Teofil se inscrie la 
cuvant ridicand o alta problema si anume aceea a drumurilor care sunt arate, 
precizand ca ar trebui sa se vorbeasca cu cei care lucreaza teren ca sa nu  mai are 
drumul.; dl. consilier mai intreaba de asemenea care este situatia cu fam. Caluti si 
Dodosi Sorin, care au construit o casa la iesirea din Ogra inspre Dileu Vechi si unde 
se introduce si apa, dl. primar raspunzandu-i ca se racordeaza la reteaua de apa 
imobilul familiei Caluti. Dl. consilier Porumb V. se inscrie la cuvant precizand ca ar 
trebui luate masuri pentru curatirea santurilor. Dl. consilier Oltean I. se inscrie la 
cuvant readucand in atentia consilului local problema terenului de sport sintetic de la 
Scoala Ogra, care este  distrus, fiind in stare avansata de degradare intrucat a fost 
rupta plasa de imprejmuire , lacatele, etc., fiind folosit zilnic de catre persoanele de 
etnie roma. 

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                                                      
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