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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi  25 septembrie 2017, cu ocazia  şedintei  ordinare 
a consiliului local 

  
  
  

Participă la ședință dl. primar Palaghie Marian ,subsemnata Crefelean 
Anicuța-Ramona-secretar, sunt prezenți 10 membrii ai consiliului local- d-nii 
Bocsardi Andras, Circa Calin-Cristian, Deac Ioan-Marcel, Hadarig Ioan-
Cristian, Lanțoș Ioan, Mosora Teofil, Szekely Janos –Szilard, Szente Ioan, 
Uilecan Ionel și Popa Gheorghe, lipsind dl. Varga Romulus; mai participă la 
ședință și d-nii Păcurar Marius-delagat sătesc din satul Vaideiu, Boșa 
Vasile-delegat sătesc din satul Dileu Vechi și Chelza Cornel-delegat sătesc 
din satul Giuluș. 

Pentru desfășurarea ședinței domnul primar solicită să se facă 
propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință, conform proiectului 
de hotărâre înaintat, având în vedere că mandatul d-lui consilier Mosora 
Teofil a încetat în luna august.Dl. consilier Bocsardi Andras propune ca 
președinte de ședință pentru un mandat de trei luni pe dl. Uilecan Ionel, 
nemaifiind alte propuneri se supune la vot propunerea facută, aceasta fiind 
aprobată cu 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, 
adoptându-se Hotărârea nr.39/25.09.2017,privind alegerea președintelui 
de ședință al consiliului local pentru perioada septembrie, octombrie, 
noiembrie 2017.   

Preşedintele de şedinţă nou ales, dl. consilier Uilecan Ionel, arată  că 
ședința ordinară a consiliului local a fost convocată prin Dispoziția 
primarului comunei Ogra nr.215 din 18.09.2017, ședința fiind statutară și 
putându-se desfășura, după care supune aprobării consiliului local și 
celelalte puncte înscrise pe ordinea de zi, respectiv: 

- Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2017; 
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- Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 

aprobarea  execuției  bugetului comunei Ogra pe trimestrul II al anului 

2017; 

- Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 

desemnarea reprezentanților  Consiliului Local al comunei Ogra în Consiliul 

de administraţie al Școlii Gimnaziale Ogra ; 

- Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, pentru 

modificarea Hotărârii Consilului Local Ogra nr.29 din 29 mai 2017, privind 

aprobarea implementarii proiectului ”Lucrări de intervenție la Școala 

Generală din comuna Ogra, cu scopul creșterii eficienței energetice, prin 

lucrări de reabilitare termică a anvelopei, lucrări de reabilitare termică a 

sistemului de încălzire și instalarea unor sisteme alternative de producere a 

energiei”; 

- Discutii,intrebari,interpelari, raspunsuri 

Ordinea de zi prezentată este aprobata cu unanimitate  de voturi 
“pentru” a membrilor prezenți (10).In continuarea ședinței, subsemnata, am 
supus aprobării consiliului local procesul verbal al ședintei din data de 
31.07.2017, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi “pentru”(10) a 
membrilor prezenţi. 

În continuarea ședinței se trece la analiza punctelor înscrise pe ordinea 
de zi, a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al 
comunei Ogra pe anul 2017, proiect avizat favorabil de către comisiile de 
specialitate din cadrul consilului local.Președintele de ședință dă cuvântul 
d-lui primar pentru a face o scurtă prezentare a acestui punct al ordinii de 
zi, dl. primar menționând că este vorba  de rectificarea bugetului local la 
venituri cu suma de 83.000 lei care provin din: cote defalcate din impozitul 
pe venit, impozit pe teren, alte impozite și taxe, venituri din amenzi, care se 
repartizeză la cheltuieli la capitolul autorități publice(pentru lucrări de 
reablitare exterioară a clădirii primăriei, partea care nu este inclusă în 
proiectul în desfășurare, montarea unei centrale termice în primărie) 
învațamânt (pentru plata DALI pentru proiectul de eficientizare energetică a 
celor două corpuri de clădiri de la școală), transporturi. D-nii consilieri sunt 
invitați la discuții, nefiind înscrieri la cuvânt,președintele de ședință supune 
aprobării consiliului local proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind aprobat 
cu 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptându-se 
Hotărârea nr.40/25.09.2017,privind rectificarea bugetului local al 
comunei Ogra pe anul 2017. 
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La următorul punct al ordinii de zi- Proiect de hotarare inaintat de dl. 

primar Palaghie Marian, pentru aprobarea execuției bugetului comunei 

Ogra pe trimestrul II al anului 2017, președintele de ședință dă cuvântul d-

lui primar pentru prezentarea acestui punct al ordinii  de zi. Dl. primar, luând 

cuvântul, precizează că se supune aprobării consiliului local execuția 

bugetului atât la venituri cât și la cheltuieli, pe cele două secțiuni de 

funcționare și dezvoltare și care se prezintă conform rectificărilor aprobate 

prin hotărârile consiliului local.D-nii consilieri sunt invitați la discuții, 

înscriindu-se la cuvânt dl. Szente Ioan întrebând la ce dată sunt  cifrele, dl. 

primar răspunzându-i că pe  trimestrul II 2017 și că plățile sunt cam pe la 

jumătate față de prevederile inițiale.Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt, 

președintele de ședință supune aprobării consiliului local proiectul de 

hotărâre analizat, acesta fiind aprobat cu 10 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea nr.41/25.09.2017, 

pentru aprobarea execuției bugetului comunei Ogra pe trimestrul II al 

anului 2017. 

În continuarea ședinței se trece la analiza punctului patru al ordinii de 

zi, a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanților  Consiliului 

Local al comunei Ogra în Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale 

Ogra. Dl. primar solicită propuneri pentru desemnarea a doi membrii ai 

consiliului local în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Ogra; dl. 

consilier Szekely Janos-Szilard propune pe dl. Bocsardi Andras iar dl. 

consilier Deac Ioan-Marcel propune pe dl. consilier Uilecan Ionel, 

dl.consilier Uilecan Ionel propune pe dl.Szente Ioan. Nemaifiind alte 

propuneri președintele de ședință supune la vot propunerile facute astfel: 

pentru propunerea d-lui Szekely Janos-Szilard respectiv ca dl. Bocsardi 

Andras să facă parte din consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Ogra 

s-au exprimat 10 voturi pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, iar pentru 

propunerea d-lui Deac Ioan Marcel, respectiv ca dl. Uilecan Ionel să facă 

parte din consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Ogra expimându-se 

10 voturi pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”. Având în vedere că cele 

două propuneri au obținut în unanimitate votul membrilor prezenți ai 

consiliului local (10 voturi ”pentru” ) , președintele de ședință supune 

aprobării consiliului local proiectul de hotărâre , cu propunerile adoptate, 

acesta fiind aprobat cu 10 voturi pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, 
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adoptându-se Hotărârea nr.42/25.09.2017, privind desemnarea 

reprezentanților Consiliului Local al comunei Ogra în Consiliul de 

administraţie al Școlii Gimnaziale Ogra, pentru anul școlar 2017-2018. 

La punctul cinci al odinii de zi - Proiect de hotarare inaintat de dl. 

primar Palaghie Marian, pentru modificarea Hotărârii Consilului Local Ogra  

nr.29 din 29 mai 2017, privind aprobarea implementarii proiectului ”Lucrări 

de intervenție la Școala Generală din comuna Ogra, cu scopul creșterii 

eficienței energetice, prin lucrări de reabilitare termică a anvelopei, lucrări 

de reabilitare termică a sistemului de încălzire și instalarea unor sisteme 

alternative de producere a energiei”, președintele de ședință dă cuvântul d-

lui primar pentru prezentarea proiectului inițiat, dl. primar menționând că 

proiectul legat de eficientizarea energetică a celor două corpuri de clădiri 

ale școlii din Ogra a fost delcarat ”admis” în primă fază de eligibilitate , ca 

prin hotărârea consiliului local nr.29 adoptată în luna mai 2017 a fost 

aprobată promovarea și implementarea proiectului , valoarea totală a 

acestuia cât și valoarea cofinanțării iar în urma solicitărilor de clarificări 

primate de la ADR Centru se impune reformularea, în sensul că se aprobă 

indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico economică, sens în 

care a fost inițiat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL 

nr.29/29.05.2017. D-nii consilieri sunt invitați la discuții, nefiind înscrieri la 

cuvânt președintele de ședință supune aprobării consiliului local proiectul 

de hotărâre , cu propunerile adoptate, acesta fiind aprobat cu 10 voturi 

pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea 

nr.43/25.09.2017, pentru modificarea Hotărârii Consilului Local Ogra 

nr. nr.29 din 29 mai 2017, privind aprobarea implementarii proiectului 

”Lucrări de intervenție la Școala Generală din comuna Ogra, cu scopul 

creșterii eficienței energetice, prin lucrări de reabilitare termică a 

anvelopei, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și 

instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei”. 

La punctul șase- Discuții, întrebări, interpelări, răspunsuri- președintele 

de ședință invită la discuții. Se înscrie la cuvânt  consilier dl. Szente Ioan  

exprimându-și nemulțumirea întrucât, menționează dânsul,  nu a fost 

sprijinit în activitățile culturale pe care le-a organizat,  din partea primăriei și 

a consiliului local, dânsul a reușit să mobilizeze copiii în număr de 

aproximativ 15 copii români și romi, iar cei de etnie maghiară nu au venit 
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deloc, menționază dânsul întrucât ” au fost influențați”; în ceea ce privește 

prezentarea programului artistic la care s-a lucrat acesta urma să fie 

prezentat cu ocazia Zilei Ogrei sau la începutul anului școlar, de asemenea 

copiilor promițându-li-se o excursie,  lucru care nu s-a mai materializat însă. 

Dl. consilier menționează că în prezent copiii sunt supărați și că nu mai vor 

să participe la repetiții. Dl. primar menționează că, referitor la problemele 

prezentate de dl. consilier, ziua Ogrei nu am mai putut să o  organizăm, 

banii fiind folosiți în alt scop  și nu am putut obține sponsorozări care să 

acopere în totalitate cheltuielile care le presupunea organizarea acestui 

eveniment, că intenționăm achiziționarea unui buldoexcavator pentru care  

va trebui să accesăm o linie de credit , iar în ceea ce privește organizarea 

excursiei pentru copiii care au participat la repetiții se va analiza această 

solicitare.Dl. consilier Szente Ioan mai întreabă dacă s-ar putea organiza o 

întâlnire cu un medic pe care dânsul îl cunoaște și care dorește să facă o 

prezentare a bolilor pentru comunitatea noastră, prezentare la care poate 

să participe cine dorește, dl. primar răspunzându-i că în cămin și club nu se 

poate întrucât au început lucrările de renovare, dl. cons. Szekely Szilard 

propunand ca si locație de organizare școala, dl. consilier Szente I. 

menționând că va analiza varianta ca prezentarea să se organizeze într-o 

sală de la Parohia Reformată.  

În continuarea ședinței dl. consilier Mosora Teofil se înscrie la cuvânt 

întrebând care este stadiul licitației pentru asfaltarea drumului Giuluș-

Lăscud, dl. primar răspunzându-i că, în urma solicitărilor de clarificări după 

soluționarea contestației CNSC, pe primul loc se clasează  asocierea 

Asocierea S.C. ASTOR COM S.R.L. & S.C. ARMONIA CONSTRUCTII S.R.L. & S.C. NEW 

TEAM PROIECT S.R. și că vrem să finalizăm cât mai repede încheierea 

contractului pentru a putea demara execuția lucrării. 

Dl. consilier  Lanțoș Ioan se înscrie la cuvânt întrebând care este  

situația cu cadastrul sistematic pe comuna Ogra, dl. primar răspunzându-i 

că avem încheiat contract în sensul acesta și că s-a stabilit pentru anul 

2017 un număr de cca 2.200 imobile, cuprinzând sectoare cadastrale din 

fiecare sat, fiind vorba de 125.000 lei care se vor aloca în anul 2017. 

Dl. Popa Gheorghe, consilier local din satul Lăscud se înscrie la cuvânt 

aducând în atenția consiliului local mai multe probleme din satul Lăscud și 

anume: lipsa telefoniei fixe, care nu funcționează de câteva zile cei de la 
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Telekom refuzând să schimbe stâlpii căzuți,dl. consilier solicitând sprijinul 

d-lui primar pentru montarea unei antene ( de către cei de la DIGI) pentru a 

se asigura semnal la telefonia mobila; o altă problemă adusă în atenția 

consiliului local este aceea a depozitării gunoiului, menționând că dânsul 

încearcă să mențină curățenia în centrul satului Lăscud, cu ajutorul a doua 

persoane care curăță zilnic însă sunt zone, ca spre exemplu ”pe vale”, unde 

menționează dânsul, este ”dezastru” și că deși pentru prestarea serviciului 

de colectare și transport a resturilor menajere taxa li se pare unora mare, 

oamenii totuși au bani, dl. consilier fiind de părere că trebuie luată o măsură 

în acest sens.Referitor la problema ridicată de dl. consilier, dl. primar 

precizeză că, în luna decembrie se vor aproba impozitele și taxele locale pe 

anul 2018 și că se va avea în vedere ca începând cu anul viitor să se 

presteze acest serviciu în toată comuna. Dl. consilier mai întreabă care este 

situația cu eliberarea titlurilor de proprietate, dl. primar răspunzându-i că vor 

începe lucrări de cadastrare, întocmirea planurilor parcelare, după care se 

vor putea întocmi și titlurile de proprietate pentru parcelele respective. O 

altă problemă ridicată de dl. consilier este aceea a construcțiilor de case, 

întrucât menționează dl. consilier se construiesc case fără autorizație, 

oamenii nu au numere de casă. O altă problemă ridicată de dl. consilier 

este aceea a prestării serviciului de pază în satul Lăscud, dacă să rămână 

firma de pază sau să se revină cu paznicul de sat, dl. Popa menționând că  

se fură mult în forma actuală  și că paznicul de sat ar fi mai potrivit, 

solicitând dacă se poate să se analizeze posibilitatea ca să fie angajat la 

firma de pază o persoană din sat, care este permanent acolo în comunitate. 

Dl. Gorcea Răzvan – agent la Postul de Poliție Ogra este prezent la 

ședință, menționând că nu este o variantă rea cu paznicul de sat, distanța 

fiind destul de mare,  de 7 km până la Lăscud, dus-intors 14 km, și că 

persoana care a fost angajată ca și paznic, dl. Demeter era o persoană cu 

care se putea colabora, iși efectua serviciul și era găsit noaptea când 

echipajul de poliție mergea în patrulare.Dl. agent mai menționează că 

majoritatea sesizărilor de la Postul de Poliție Ogra sunt pentru satul Lăscud 

pentru că sunt mulți romi și că într-adevăr programul de la  firma de pază 

este de la ora 22 și că se întunecă de la ora 18, dl.agent fiind de părere că 

fără un sistem de supraveghere performant nu se poate face  față situației 

și că ar fi bine să fie supravegheată video zona centrală din toate 
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unghiurile, intrările și ieșirile din comună și în cartierul de romi, dl. primar 

menționând că valoarea investiției se ridică la aproximativ 35.000 lei pentru 

un sitem de supraveghere performat; în  ceea ce privește circulația în 

interiorul localității,având în vedere asfaltarea străzilor,  dl. agent este de 

părere că pentru limitarea vitezei se pot monta coame de limitare de viteză, 

însă cele mai necesare ar fi camerele de supraveghere; dl. agent mai 

menționează că postul de poliție nu este racordat la rețeaua de apă 

potabilă și nu are un grup sanitar, solicitând sprijin din partea consiliului 

local pentru rezolvarea acestei probleme.Dl. viceprimar se înscrie la cuvânt 

menționând că cunoaște problemele din satul Lăscud, că gardul de 

împrejmuire a școlii și căminului este deja rupt, dl Popa Gheorghe 

menționând că ar mai fi nevoie de montarea unui corp de iluminat în zona 

Bisericii Ortodoxe. 

Dl. Chelza Cornel, delegat sătesc din satul Giuluș se înscrie la cuvânt 

menționând că ar fi nevoie să se repare drumul din sat înspre Cucerdea, 

întrucât a fost spălat de ploi.Dl. consilier Uilecan Ionel se înscrie la cuvânt  

arătând că ar trebui luate măsuri împotriva celor care leagă își căruțele cu 

cai în centrul comunei, dl. primar răspunzându-i că urmează să revedem 

hotărârea cu gospodarirea localităților adoptată în anul 2012  pentru a 

actualiza sancțiunile, aceasta urmând a fi pusă în aplicare. 

Nemaifiind alte inscrieri la cuvânt, președintele de ședință, declară 
şedinţa închisă, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal. 
 
 
 
 

           Președinte de ședință,                                      Secretar, 
              Uilecan Ionel                               Crefelean Anicuţa -Ramona                                                      
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