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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi 27 aprilie 2018, cu ocazia  şedintei  ordinare 

a Consiliului local al comunei Ogra 
  
 
 

Participă la ședință, primarul comunei, dl. Palaghie Marian, Crefelean 
Anicuța-Ramona-secretar U.A.T, sunt prezenți cei 11 membrii ai consiliului 
local respectiv d-nii consilieri: Bocsardi Andras, Lanțoș Ioan, Mosora Teofil, 
Szente Ioan, Uilecan Ionel, Popa Gheorghe, Circa Călin-Cristian, Szekely 
Janos –Szilard, Varga Romulus, Deac Ioan –Marcel și dl. Hădărig Ioan-
Cristian. 

Sunt prezenţi de asemenea la şedinţă d-nii Chelza Cornel-delegat 
sătesc din satul Giuluș și dl. Bosa Vasile-delegat satesc din satul Dileu 
Vechi, lipsind dl. Păcurar Teofil Marius-delegat sătesc din satul Vaideiu. 

Președintele de ședință, dl.consilier  Popa Gheorghe arată că consiliul 
local a fost convocat în şedinţă  ordinară prin Dispoziţia nr.103/20.04.2018, 
ședința fiind statutară și putându-se desfășura. Preşedintele de şedinţă 
prezintă ordinea de zi, care cuprinde următoarele puncte: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului comunei 
Ogra pe trimestrul I al anului 2018 (inițiator: Palaghie Marian, primar); 

2.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 
pentru anul fiscal 2019 (inițiator: Palaghie Marian, primar); 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local 
nr.14/28.03.2018, privind aprobarea Proiectului „CONSTRUIRE ŞI 
DOTARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL” DIN LOCALITATEA 
OGRA”,judetul Mureș,ȋn cadrul Programului Operațional Regional 2014-
2020,Axa Prioritara 10, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de 
participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în 
special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, 
finanțat prin Agenția pentru Dezvoltare Regionalǎ Centru,Apel de proiecte 
nr POR/10/2017/10/10.1a/7 regiuni ( initiator: Palaghie Marian, primar); 
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4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local 
Ogra nr.15/28.03.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai 
proiectului „CONSTRUIRE ŞI DOTARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM 
NORMAL” DIN LOCALITATEA OGRA”,judetul Mureș,ȋn cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020,Axa Prioritara 10, Obiectiv Specific 10.1 
Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi 
învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 
timpurie a sistemului, finanțat prin Agenția pentru Dezvoltare Regionalǎ 
Centru,Apel de proiecte nr POR/10/2017/10/10.1a/7 regiuni 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării de către 
Comuna Ogra a unei finanţări  rambursabile interne  în valoare de până la 
265.188 lei pentru asigurarea fondurilor necesare prefinantarii achizitiei din 
cadrul Contractului de finantare nr C1920074X216972801269 ce va fi 
semnat cu AFIR Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 7 
Centrul Alba Iulia (initiator: Palaghie Marian, primar); 

6.Discuții, întrebări, interpelări, răspunsuri. 
Ordinea de zi prezentată este supusă votului consiliului local, aceasta 

fiind aprobată cu unanimitate  de voturi “pentru” a membrilor prezenți (11). 
În continuarea  ședinței secretarul comunei a supus aprobării consiliului 

local procesul verbal al ședinței consiliului local din data de 28.03.2018, 
nefiind formulate propuneri sau obiecțiuni, acestea fiind aprobat cu 
unanimitate de voturi “pentru”(11) a membrilor prezenţi. 

În continuarea ședinței se trece la analiza punctelor înscrise pe ordinea 
de zi, a proiectului de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului 
comunei Ogra pe trimestrul I al anului 2018 (inițiator: Palaghie Marian, 
primar), proiect avizat favorabil de către  comisiile de specialitate ale 
consiliului local. 

Președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar care precizează ca 
este vorba de aprobarea execuției bugetului comunei pe trimestrul I al 
anului 2018, care se prezintă conform datelor Biroului financiar contabil pe 
categorii de venituri și cheltuieli,conform proiectului de hotărâre comunicat. 

Presedintele de sedinta invita la discuții,nefiind înscrieri la cuvânt, 
supune aprobarii consiliului local proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind 
aprobat cu 11 voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva”  si 0 “abtineri”,  
adoptandu-se Hotararea nr.20/27.04.2018, privind aprobarea executiei 
bugetului comunei Ogra pe trimestrul I al anului 2018. 

La punctul doi al ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019 (inițiator: Palaghie 
Marian, primar),proiectul fiind avizat favorabil de către comisiile de 
specialitate ale consiliului local, președintele de ședință dă cuvântul d-lui 
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primar,care precizează că este vorba de aprobarea impozitelor și taxelor 
locale pe anul 2019 al căror nivel se va indexa cu un procent de 1,34% față 
de nivelul din anul curent, iar propunerea de majorare este de 10%,  astfel 
încât practic nivelul impozitelor în anul 2019 va creste doar cu valoarea de 
indexare de 1,34%. De asemenea dl. primar mentioneaza că, conform 
anexei la proiectul de hotarare se pot  vedea în paralel valorile actuale si 
valorile propuse pentru anul 2019, nefiind modificări semnificative. 
Presedintele de sedinta invita la discuții,nefiind înscrieri la cuvânt, supune 
aprobarii consiliului local proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind aprobat 
cu 11 voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva”  si 0 “abtineri”,  adoptandu-se 
Hotararea nr.21/27.04.2018, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 
pentru anul fiscal 2019. 

La punctul trei al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului local nr.14/28.03.2018, privind aprobarea Proiectului 
„CONSTRUIRE ŞI DOTARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL” DIN 
LOCALITATEA OGRA”,judetul Mureș,ȋn cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020,Axa Prioritara 10, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea 
gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 
sistemului, finanțat prin Agenția pentru Dezvoltare Regionalǎ Centru,Apel 
de proiecte nr POR/10/2017/10/10.1a/7 regiuni ( initiator: Palaghie Marian, 
primar), presedintele de sedinta dă cuvântul d-lui primar care menționează 
că este vorba despre modificarea hotarârii cu privire la aprobarea 
proiectului de construire al grădiniței, întrucât în urma analizei cost-
beneficiu s-a constatat că apar unele diferențe la sume, astfel încât 
valoarea proiectului a fost modificată cu 1 ban iar contribuția proprie la 
valoarea de 51.632,18 lei. Presedintele de sedinta invita la discuții,nefiind 
înscrieri la cuvânt, supune aprobarii consiliului local proiectul de hotărâre 
analizat, acesta fiind aprobat cu 11 voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva”  si 0 
“abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.22/27.04.2018,pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului local nr.14/28.03.2018, privind aprobarea Proiectului 
„CONSTRUIRE ŞI DOTARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL” DIN 
LOCALITATEA OGRA”,judetul Mureș,ȋn cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020,Axa Prioritara 10, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea 
gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 
sistemului, finanțat prin Agenția pentru Dezvoltare Regionalǎ Centru,Apel 
de proiecte nr POR/10/2017/10/10.1a/7 regiuni. 

La punctul patru al ordinii de zi- Proiect de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului local Ogra nr.15/28.03.2018, privind aprobarea 
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indicatorilor tehnico economici ai proiectului „CONSTRUIRE ŞI DOTARE 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL” DIN LOCALITATEA OGRA”,judetul 
Mureș,ȋn cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,Axa 
Prioritara 10, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la 
nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii 
cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, finanțat prin Agenția 
pentru Dezvoltare Regionalǎ Centru,Apel de proiecte nr 
POR/10/2017/10/10.1a/7 regiuni, președintele de ședință dă cuvântul d-lui 
primar care menționează că este vorba de același proiect respectiv 
construire grădiniță și aprobarea valorilor conform devizului revizuit și a 
constribuției proprii. Presedintele de sedinta invita la discuții,nefiind înscrieri 
la cuvânt, supune aprobarii consiliului local proiectul de hotărâre analizat, 
acesta fiind aprobat cu 11 voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva”  si 0 
“abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.23/27.04.2018, pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului local Ogra nr.15/28.03.2018, privind aprobarea 
indicatorilor tehnico economici ai proiectului „CONSTRUIRE ŞI DOTARE 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL” DIN LOCALITATEA OGRA”,judetul 

Mureș,ȋn cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,Axa 
Prioritara 10, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la 
nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii 
cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, finanțat prin Agenția 
pentru Dezvoltare Regionalǎ Centru,Apel de proiecte nr 
POR/10/2017/10/10.1a/7 regiuni. 

În continuarea ședinței se trece la analiza punctului cinci al ordinii de zi, 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea contractării de către comuna 
Ogra a unei finanţări  rambursabile interne  în valoare de până la 265.188 
lei pentru asigurarea fondurilor necesare prefinantarii achizitiei din cadrul 
Contractului de finantare nr C1920074X216972801269, ce va fi semnat cu 
A.F.I.R. Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 7 Centrul 
Alba Iulia (initiator: Palaghie Marian, primar).Președintele de ședință dă 
cuvântul d-lui primar, care menționează că este vorba de contractarea unui 
împrumut în valoare de 265.188 lei, pentru asigurarea prefinanțării 
proiectului de achiziționare a unui buldoexcavator , proiect pentru care se 
vor primi fonduri nerambursabile, urmând ca la primirea sumelor 
nerambursabile să se restituie împrumutul contractat. Dl. primar mai 
menționează că valoarea totală eligibilă a proiectului este de 56.999 EURO, 
echivalentul a 265.188 RON, cofinanțarea comunei fiind de 30.000 lei și că 
pentru a putea face achiziția trebuie să facem dovada că avem resursele 
financiare necesare achiziționării utilajului, urmând ca în perioada 
următoare să fim invitați pentru semnarea contractului de finanțare 
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nerambrursabilă. D-nii consilieri sunt invitați la discuții pe marginea acestui 
punct al ordinii de zi,nefiind înscrieri la cuvânt președintele de ședință 
supune aprobarii consiliului local proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind 
aprobat cu 11 voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva” și 0 “abtineri”,  
adoptandu-se Hotararea nr.24/27.04.2018, privind aprobarea contractării și 
garantării de către Comuna Ogra a unei finanţări  rambursabile interne  în 
valoare de până la 265.188 lei pentru asigurarea fondurilor necesare 
prefinantarii achizitiei din cadrul Contractului de finantare nr 
C1920074X216972801269 ce va fi semnat cu AFIR Centrul Regional 
pentru Finantarea Investitiilor Rurale 7 Centrul Alba Iulia. 

La punctul –Discuții, întrebări, intrepelări, răspunsuri- se înscrie la cuvânt 
dl. primar menționând că, cu privire la completarea registrului agricol, există 
restanțe mari la impozite întrucât nu se operează vanzările de terenuri în 
baza unor acte olografe. Cu privire la problema ridicată de dl. primar 
subsemnata am menționat că înscrierea în registru agricol a datelor cu 
privire la clădiri, terenuri, titularul dreptului de proprietate se face pe bază 
de documente  iar transmiterea dreptului de proprietate în cazul bunurilor 
imobile se face prin act autentic, conform Noului Cod Civil. De asemenea 
am menționat că, în cazul terenurilor sunt aplicabile prevederile legii 
nr.17/2014 cu privire la vanzarea terenurilor agricole din extravilan iar în 
ceea ce privește încrisurile olografe (contractele de mână) au valabilitate 
doar între părți, nefiind opozabile terților și că există posibilitatea de intrare 
în legalitate a cumpărătorilor având în vedere că se pot întocmi titluri 
parțiale.Dl.consilier Szente Ioan se înscrie la cuvânt întrebând dacă ar 
putea organiza repetițiile pentru dansuri  la școală, în sala de sport, având 
în vedere că la club și cămin nu sunt finalizate lucrările de renovare și dacă 
se vor aloca bani pentru o excursie pentru copiii care participă la dansuri, 
dl. primar menționând că se va acorda sprijin dar cu condiția să existe 
activitate.Dl. consilier Mosora Teofil se înscrie la cuvânt exprimându-și 
nemulțumirea față de activitatea firmei care asigură paza în comună, 
atrăgând atenția d-lui viceprimar să nu folosească mașina primăriei în 
interes personal, dl viceprimar răspunzându-i ca mașina nu a fost folsită în 
intersul personal al dânsului ci în interesul institiuției pentru deplasări în 
teren pentru diverse probleme, cota de motorină reducându-se. Dl.Bosa 
Vasile-delegat sătesc din Dileu Vechi întreabă care este situația șanțului 
care se sapă pe drumul înspre Dileu Vechi, întrucât terenul nu este nivelat, 
dl. primar răspunzându-i că este vorba de introducerea rețelei de fibră 
optica RCS-RDS, și că terenul urmează să fie nivelat de catre cei care 
execută lucrarea. 
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Dl. primar precizează de asemenea că s-a finalizat licitația pentru 
execuția lucrării de asfaltare a drumului Giuluș-Lăscud și că în data de 
04.05 a.c sunt invitați câștigatorii pentru semnarea contractului.Dl. consilier 
Varga Romulus se înscrie la cuvânt întrebând ce se întâmplă cu extinderea 
rețelei de gaz în cartierul romilor fiind neapărat nevoie să se realizeze 
acesată lucrare întrucât oamenii nu pot să-și mai procure lemne, dl. primar 
răspunzându-i că, după cum cunoaște, nu s-a finalizat încă licitația pentru 
execuția lucrării. Dl. consilier Uilecan Ionel se înscrie la cuvânt menționând 
că trebuie reparat drumul paralel cu calea ferată care duce înspre cimitirul 
ortodox, acesta fiind impracticabil datorită gropilor.Dl. viceprimar se înscrie 
la cuvânt solicitând sprijinul d-nilor consilieri și a delegaților sătești pentru 
pregătirea monumentelor la care urmează să se depună coronae în data de 
17 mai cu ocazia sarbatorii Ispasului.Dl. consilier Popa Gheorghe se înscrie 
la cuvânt solicitând sprijin pentru montarea unei antene de telefonie mobilă 
în satul Lăscud, să se ia măsuri pentru repararea drumului la trecerea cu 
calea ferată, lărgirea unor porțiuni de drum din satul Lăscud pentru a se 
asigura accesul mașinii care transport gunoiul menajer, problema asigurării 
pazei și solicitând d-lui primar de a organiza o ședință în satul Lăscud. 

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

 
 
 

 
 


