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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi  30 ianuarie 2017, cu ocazia  şedintei extraordinare 
a consiliului local 

 
 
 Preşedintele de şedinţă, dl. consilier  Szekely Janos-Szilard, deschide 
sedinţa  extraordinară a consiliului local aratând că aceasta a fost convocată prin 
Dispoziția primarului comunei Ogra nr.3/26.01.2017, fiind prezenti 10 membrii ai 
consiliului local, lipsind dl. Vuță Ionel, sedința fiind statutară şi putându-se 
desfasura. 

 Participă la ședință dl. primar Palaghie Marian și subsemnata Crefelean 
Anicuța-Ramona, secretar.  

Președintele de ședință, dl.consilier Szekely Janos-Szilard prezintă 
ordinea de zi , care cuprinde următorul punct: 

1.Proiect de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind aprobarea 
indicatorilor tehnico ecomici actualizați si a cofinanțării pentru obiectivul de 
investiții “Modernizare străzi și drum de acces în localitățile Giuluș și Lăscud”; 

Ordinea de zi prezentată este aprobată cu unanimitate  de voturi “pentru” a 
membrilor prezenți (10). 

 Secretarul comunei supune aprobării consiliului local procesul verbal al 
ședintei din data de 13.01.2017, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi 
“pentru” (10) a membrilor prezenţi. 

In continuarea ședinței se trece la prezentarea punctului înscris pe ordinea de 
zi, a proiectului de hotărâre înaintat de dl. primar Palaghie Marian privind 
aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați și a cofinanțării pentru 
obiectivul de investiții “Modernizare străzi și drum de acces în localitățile Giuluș și 
Lăscud”. Președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar, care menționează că 
începând cu luna ianuarie 2017 s-a modificat nivelul cotei TVA de la 20 la 19%, 
motiv pentru care se impune actualizarea indicatorilor tehnico economici ai 
investiției “Modernizare străzi și drum de acces în localitățile Giuluș și Lăscud”, în 
urma actualizării valoarea investiției modificându-se la 13.632.373 lei iar a 
cofinanțării din partea comunei Ogra la 424.830 lei.Dl.primar mai menționează că 
există în acest sens o solicitare a minsterului, de depunere a documentelor 
actualizate conform noii valori a TVA, până la data de 31.01. a.c, și că având în 
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vedere faptul că solicitarea a ajuns la noi în data de 27.01 iar termenul limită de 
depunere a documentelor actualizate este data de 31.01 s-a impus convocarea 
consiliului local în ședință extraordinară, în vederea adoptării unei hotărâri. 

D-nii consilieri sunt invitați la discuții pe marginea acestui punct al ordinii de 
zi , nefiind înscrieri la cuvânt, președintele de ședință supune aprobării  consiliului 
local proiectul de hotarare analizat acesta fiind aprobat cu 10 voturi “pentru” , 0 
voturi “impotriva”  si 0 “abtineri”, adoptandu-se Hotararea nr.4 /30.01.2017, 
privind aprobarea indicatorilor tehnico ecomici actualizați și a cofinanțării 
pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi și drum de acces în 
localitățile Giuluș și Lăscud”. 

În continuarea ședinței se aduce la cunoștința d-nilor consilieri de către 
subsemnata obligația depunerii de către fiecare ales local, și de către comisiile de 
specialitate a rapoartelor de activitate pe anul 2016. 

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, 
           Szekely Janos-Szilard                         Crefelean Anicuţa -Ramona                                                      
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


