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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi  30 octombrie 2017, cu ocazia  şedintei  ordinare 
a consiliului local 

  
  
  

Participă la ședință dl. primar Palaghie Marian ,subsemnata Crefelean 
Anicuța-Ramona-secretar, sunt prezenți 9 membrii ai consiliului local- d-nii 
Bocsardi Andras, Deac Ioan-Marcel, Hadarig Ioan-Cristian, Lanțoș Ioan, Mosora 
Teofil, Szente Ioan,Varga Romulus, Uilecan Ionel și Popa Gheorghe, lipsind d-nii 
Circa Călin-Cristian și Szekely Janos –Szilard; 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. 

Președintele de ședință,dl. consilier Uilecan Ionel arată  că ședința 
ordinară a consiliului local a fost convocată prin Dispoziția primarului comunei 
Ogra nr.260 din 23.10.2017, ședința fiind statutară și putându-se desfășura, după 
care supune aprobării consiliului local punctele înscrise pe ordinea de zi, 
respectiv: 

1.Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind  
implementarea proiectului „Achiziționare buldoexcavator pentru lucrări de 
întreținere și gospodărire comunală în comuna Ogra, județul Mureș”; 

2.Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind utilizarea 
sumei de 66.000 lei din excedentul bugetului local rezultat la sfârşitul anului 2016 
pentru acoperirea golului de casă în anul bugetar 2017; 

3.Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind  
aprobarea acordării unui ajutor financiar de urgenţă. 

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

membrilor prezenți (9). 
În continuarea ședinței președintele de ședință supune aprobării consiliului local 

suplimentarea ordinii de zi a ședinței cu proiectul de hotărâre înaintat de domnul primar 
privind aprobarea  indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare 
Școală Generală cu 6 săli de clasă și grupuri sanitare”, aceasta fiind aprobata cu 
unanimitate de voturi ”pentru ” (9) a  membrilor prezenți. 
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La primul punct al ordinii de zi – Proiect de hotărâre inaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind  implementarea proiectului „Achiziționare buldoexcavator 
pentru lucrări de întreținere și gospodărire comunală în comuna Ogra, județul 
Mureș”, proiect avizat favorabil de către comisiile de specialitate din cadrul 
consiliului local, președintele de ședință prezintă proiectul de hotărâre înscris pe 
ordinea de zi, după care dă cuvântul domului primar pentru a face o scurtă 
prezentare a acestui punct al ordinii de zi, dl. primar menționând că este vorba  
de achiziționarea unui buldoexcavator prin asociația G.A.L. ” Podișul Târnavelor”  
asociație din care fac parte un număr de 16 comune din care 5 comune vor 
depune proiecte în  vederea dotării cu buldoexcavatoare respectiv comunele: 
Ogra, Sînpaul, Gănești, Suplac și Adămuș, și că fiecare comună a optat cu 
dotarea utilajului în funcție de necesități cu : cupa pentru șanț,lamă, cositor 
pentru vegetație, cupă pentru diverse săpături și că noi am optat diferit de 
comuna Sînpaul tocmai pentru a putea împrumuta acest utilaj între comune, în 
funcție de necesități.Dl primar menționează că comuna Ogra acumulează un 
punctaj de 55 puncte și că cheltuielile de întreținere/mentenanță a utilajului se 
suportă din bugetul local pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării de 
plăți în cadrul proiectului. D-nii consilieri sunt invitați la discuții  de către 
preșțedintele de ședință, dl. consilier Szente Ioan întrebând dacă utilajul poate fi 
închiriat, dl. primar răspunzându-i ca nu, acesta urmând a fi folosit doar pentru 
lucrările de interes public efectuate de primărie. Nemfiind înscrieri la 
cuvânt,președintele de ședință supune aprobării consiliului local proiectul de 
hotărâre analizat, acesta fiind aprobat cu 9 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 
”abțineri”, adoptându-se Hotărârea nr.44/30.10.2017, privind  implementarea 
proiectului „Achiziționare buldoexcavator pentru lucrări de întreținere și 
gospodărire comunală în comuna Ogra, județul Mureș”. 

In continuarea ședinței se trece la analiza punctului doi al ordinii de zi, a 
proiectului de hotărâre  inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind utilizarea 
sumei de 66.000 lei din excedentul bugetului local rezultat la sfârşitul anului 2016 
pentru acoperirea golului de casă în anul bugetar 2017, proiect avizat favorabil de 
către comisiile de specialitate din cadrul consiliului local.Președintele de ședință 
dă cuvântul d-lui primar, care menționează că suma de 66.000 lei provine din 
excedent al bugetului local pe anul 2016, încasări la pășuni, și se propune ca 
suma să fie utilizată pentru acoperirea temporară a cheltuielilor secțiunii de 
dezvoltare din care și cheltuielile cu investiția de renovare a exteriorului primăriei 
și instalarea centralei termice.Președintele de ședință invită la discuții pe 
marginea acestui punct al ordinii de zi, dl. consilier Szente Ioan se înscrie la 
cuvânt întrebând dacă va fi montată o singură centrală termică, dl. primar 
răspunzându-i că vor fi doua centrale separate, cu capacități diferite, întrucât 
proiectul de reabilitare a caminului cultural și al clubului și care este finanțat din 
fonduri europene nerambrursabile, nu ne permite racordarea la aceeași centrală 
care va sigura încălzirea pentru spațiile respective, și că valoarea investiției pe 
primărie se ridică la suma de cca 82.000 lei. Nemafiind alte înscrieri la cuvânt, 
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președintele de ședință supune aprobării consiliului local proiectul de hotărâre 
analizat, acesta fiind aprobat cu 9 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 
”abțineri”, adoptându-se Hotărârea nr.45/30.10.2017, privind utilizarea sumei 
de 66.000 lei din excedentul bugetului local rezultat la sfârşitul anului 2016 
pentru acoperirea golului de casă în anul bugetar 2017. 

La punctul trei al ordinii de zi- Proiect de hotarare inaintat de dl. primar 
Palaghie Marian, privind  aprobarea acordării unui ajutor financiar de urgenţă, 
președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea acestui 
punct.Dl. primar luând cuvântul menționează că este vorba de acordarea unui 
ajutor financiar în cuantum de 500 lei d-lui Cîmpean Ioan-Nicolae din Vaideiu 
care s-a ocupat de înmormântarea numitului Varga Valer, persoană care nu avea 
nici un fel de venit.D-nii consilieri sunt invitați la discuții, nefiind înscrieri la cuvânt 
supune aprobării consiliului local proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind 
aprobat cu 9 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptându-se 
Hotărârea nr.46/30.10.2017, privind  aprobarea acordării unui ajutor 
financiar de urgenţă. 

În continuarea ședinței se trece la analiza punctului cu care a fost 
suplimentată ordinea de zi, a proiectului de hotărâre privind aprobarea  
indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare Școală 
Generală cu 6 săli de clasă și grupuri sanitare”. Președintele de ședință dă 
cuvântul d-lui primar, dânsul menționând că este vorba de corpul de clădire de la 
școala generală început în anul 2007 si pentru care vom depune solicitare de 
finanțare prin OUG nr.28/2013,  prin Programul Național de Dezvoltare Locală, 
fiind nevoie  de adoptarea cât mai urgentă a hotărârii, pentru a se putea depune 
documentația de solicitare a finanțării, ordinea de zi fiind suplimentată întrucât 
datele cu privire la indicatori au fost  primite de la proiectant abia vineri 
(27.10.a.c).Dl. primar mai menționează că valoarea totală a proiectului se ridică 
la suma de 1.399.125,84 lei . D-nii consilieri sunt invitați de către președintele de 
ședință la discuții, nefiind înscrieri la cuvânt supune aprobării consiliului local 
proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind aprobat cu 9 voturi ”pentru”, 0 voturi 
”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptându-se Hotărârea nr.47/30.10.2017, privind 
aprobarea  indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii 
”Reabilitare Școală Generală cu 6 săli de clasă și grupuri sanitare”. 

În continuarea ședinței subsemnata am supus aprobării consiliului local 
procesul verbal al ședinței consiliului local din data de 25.09.2017, care a fost 
afișat și pe site-ul instituției, acesta fiind aprobat cu 9 voturi ”pentru”, 0 voturi 
”împotrivă” și 0 ”abțineri”. 

La punctul șase- Discuții, întrebări, interpelări, răspunsuri- președintele de 
ședință invită la discuții.Dl. primar ia cuvântul aducând la cunoștința d-nilor 
consilieri că, în ceea ce privește licitația pentru  asfaltarea drumului Giuluș-
Lăscud, s-a depus contestație de către firma Geiger și că așteptăm soluționarea 
contestației de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Dl. 
consilier Popa Gheorghe se înscrie la cuvânt precizând că la Lăscud  sunt unele 
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probleme la cămin unde s-a acumulat o baltă de apă iar în ceea ce privește paza 
de noapte situația s-a îmbunătățit, dl. consilier fiind de părere că este mai bine ca 
să fie scoase din curtea școlii hințile pentru copii, întrucât acestea atrag copiii în 
curtea școlii și aceștia produc stricăciuni. Dl. primar menționează că se vor 
comanda pentru a fi înlocuite șezuturile pentru hinți și topogan. Dl. consilier  mai 
precizează că ar fi mai bine ca mașina școlii să ia copiii din altă zonă a satului 
Lăscud, respectiv zona cooperativei și nu din zona școlii de unde sunt luați în 
prezent, pentru că se produc multe stricăciuni în incinta școlii de către aceștia ; 
alte probleme ridicate de dl. consilier sunt : confecíonarea unor uși metalice la 
latrinele din curtea școlii Lăscud și mutarea terenului de fotbal și a parcului din 
curtea școlii. Dl. consilier Mosora Teofil menționează că în Lăscud a existat teren 
de fotbal, dl. primar arătând că terenul respectiv a fost rezervă a comisiei locale 
de fond funciar și a fost împărțit foștilor proprietari.Dl. consilier Popa Gheorghe 
mai întreabă dacă nu se poate primi ajutorul social în funcție de numărul de ore 
de muncă pe care le prestează beneficiarii, dl. primar raspunzându-i că 
beneficiarii au obligația să își efectueze  în totalitate orele de muncă stabilite;  dl. 
consilier mai întreabă care este situația cu cișmeaua de apă din satul Lăscud, dl. 
primar răspunzându-i că apa de la fântânile publice nu este potabilă, urmând a se 
monta  tăblițe în acest sens,  de asemenea dl. consilier mai precizeză că parohia 
greco catolică poate să pună la dispoziția primăriei un brad de crăciun din curtea 
bisericii.Dl. consilier Varga Romulus se înscrie la cuvânt propunând ca, în 
legătură cu ajutorul social să se organizeze o ședință cu romii pentru a li se 
spune ce obligații au ca beneficiari de ajutor social, referitor la prestarea orelor de 
munca; de asemenea dl. consilier mai solicita sprijin cu o mașină de balast pentru 
a fi pietruite trei străzi din cartier, dl. primar menționând  că se  va avea în vedere 
organizarea unei adunări cu beneficiarii de ajutor social împreună cu dl. 
viceprimar și că se va asigura și mașina de balast pentru pietruire în cartierul 
romilor. 

Nemaifiind alte inscrieri la cuvânt, președintele de ședință mulțumește celor 
prezenți, declarând şedinţa închisă, drept pentru care s-a întocmit prezentul 
proces verbal. 
 
 
 
 
           Președinte de ședință,                                      Secretar, 
              Uilecan Ionel                               Crefelean Anicuţa -Ramona                                                      
                                                                  

 
 
 

 


