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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi 8 ianuarie 2018, cu ocazia  şedintei  extraordinare 
a consiliului local 

  
 
 

Participă la ședință dl. primar Palaghie Marian ,subsemnata Crefelean 
Anicuța-Ramona-secretar, sunt prezenți  9 membrii ai consiliului local 
respectiv d-nii consilieri: Bocsardi Andras, Hădărig Ioan-Cristian, Lanțoș 
Ioan, Mosora Teofil, Szente Ioan, Uilecan Ionel, Popa Gheorghe, Circa 
Călin-Cristian, Szekely Janos –Szilard, lipsind d-nii Varga Romulus şi Deac 
Ioan –Marcel.Sunt prezenţi de asemenea la şednţă d-nii Păcurar Marius-
delegat sătesc din satul Vaideiu, Boșa Vasile-delegat sătesc din satul Dileu 
Vechi și Chelza Cornel-delegat sătesc din satul Giuluș. 

Președintele de ședință, dl.viceprimar Circa Călin-Cristian arată că 
consiliul local a fost convocat în şedinţă extraordinară,prin dispoziţia 
primarului comunei Ogra nr.1/04.01.2018,  ședința fiind statutară și 
putându-se desfășura. Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, care 
cuprinde un singur punct şi anume: 

1. Proiect de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian, privind 
acoperirea definitivă  a deficitului  bugetar rezultat la sfârşitul anului 2017 
pe secţiunea de funcţionare . 

Ordinea de zi prezentată este supusă votului consiliului local, aceasta 
fiind aprobată cu unanimitate  de voturi “pentru” a membrilor prezenți (9). 
 În continuarea şedinţei preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui 
primar pentru a prezenta acest punct al ordinii de zi, domnul primar 
menţionând că este vorba de acoperirea definitivă a deficitului bugetar 
rezultat la sfârşitul anului 2017 pe secţiunea de funcţionare, în sumă de 
494.023,80 lei. Dl primar precizează că la sfarşitul anului 2016 bugetul local 
a înregistrat un excedent fiind vorba de suma primită pentru inundaţii la 
sfârşitul anului 2016 -522.000 lei şi care un a mai putut fi utilizată, iar în 
anul 2017 a fost aprobată utilizarea acestei sume pentru acoperirea 
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temporară a golului de casă pe secţiunea de funcţionare, aprobarea. D-nii 
consilieri sunt invitaţi la discuţii, nefiind 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.1/08.01.2018, privind acoperirea definitivă  a 
deficitului  bugetar rezultat la sfârşitul anului 2017 pe secţiunea de 
funcţionare. 

Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință mulțumește celor 
prezenți, declarând şedinţa închisă, drept pentru care s-a întocmit prezentul 
proces verbal. 

 
 

 
           Președinte de ședință,                                         Secretar, 
            Circa Călin-Cristian                           Crefelean Anicuţa -Ramona                                                      
                                                                  

 
 
 

 


