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ROMANIA  
JUDEŢUL MURES   
COMUNA OGRA  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi 28 iunie 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 10 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 , lipsind 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. 

In vederea desfășurării ședinței dl. primar menționează că este 
necesară alegerea unui președinte de ședință, având în vedere faptul că 
mandatul d-lui consilier Popa Gheorghe era pentru perioada martie-aprilie-
mai 2018, solicitând să se facă propuneri în acest sens.Dl. consilier Mosora 
Teofil propune ca președinte de ședință pentru perioada iunie, iulie, august 
pe dl. Szente Ioan. Nefiind alte propuneri, se supune la vot propunerea d-lui 
consilier Mosora Teofil, aceasta fiind aprobată cu 10 voturi “pentru” , 0 
voturi “impotriva” și 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea 
nr.25/28.06.2018, privind alegerea președintelui de ședință a 
Consiliului local pentru perioada iunie, iulie, august 2018.Președintele 
de ședință, arată că ședința fost convocată prin Dispoziția primarului 
comunei Ogra nr.143/22.06.2018, ședința fiind statutară și putându-se 
desfășura. Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, care cuprinde 
următoarele puncte: 

1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a 
Consiliului local pentru perioada iunie, iulie, august 2018 (inițiator: Palaghie 
Marian, primar); 



 2 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei 
Ogra pe anul 2018 (inițiator: Palaghie Marian, primar); 

3.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului local al comunei Ogra nr.43/25.09.2017  (inițiator: Palaghie 
Marian, primar); 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea 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” și a cheltuielilor legate de proiect 
(inițiator: Palaghie Marian, primar); 

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Ogra 
nr.24 din 27.04.2018 (inițiator: 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 (10). 
În continuarea  ședinței secretarul comunei a supus aprobării consiliului 

local procesul verbal al ședinței consiliului local din data de 27.04.2018, 
nefiind formulate propuneri sau obiecțiuni, acestea 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 privind rectificarea bugetului local al 
comunei Ogra pe anul 2018 (inițiator: Palaghie Marian, primar); 

Președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar care precizează ca 
este vorba de suma de rectificarea bugetului local cu suma de 18.000 lei – 
cote defalcate din impozitul pe venit, care se repartizează la cheltuieli 
pentru cap.65-învățământ- 5 mii lei, cap.67-cultura, recreere, religie- 6 mii 
lei   și la cap. 84- Transporturi  - 7 mii lei. Presedintele de sedinta invita la 
discuții,nefiind înscrieri la cuvânt, supune aprobarii consiliului local proiectul 
de hotărâre analizat, acesta fiind aprobat cu 10 voturi “pentru” , 0 voturi 
“impotriva” și 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea nr.26/28.06.2018, 
privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2018. 

La următorul punct al ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind 
modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al comunei Ogra 
nr.43/25.09.2017, președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar care 
menționează că suntem înca în faza de evaluare a proiectului ”Lucrări de 
întervenție la Școala Generală din comuna Ogra, cu scopul creșterii 
eficienței energetice ...”, iar  conform solicitării de clarificări emisă de 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru ni s-au mai cerut unele 
clarificări, motiv pentru care a fost refăcută anexa proiectantului, conform 
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precizărilor cuprinse în solicitarea de clarificări, anexă aprobată prin HCL 
nr.43/25.09.2017, motiv pentru care se propune consiliului local modificarea 
și înlocuirea anexei , conform proiectului de hotărâre înaintat. 

Presedintele de sedinta invita la discuții,nefiind înscrieri la cuvânt, 
supune aprobarii consiliului local proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind 
aprobat cu 10 voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva” și 0 “abtineri”,  
adoptandu-se Hotararea nr.27/28.06.2018, privind modificarea Anexei la 
Hotărârea Consiliului local al comunei Ogra nr.43/25.09.2017. 

La punctul patru al ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea 
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” și a cheltuielilor 
legate de proiect inițiator: Palaghie Marian, primar)- președintele de ședintă 
dă cuvântul d-lui primar, care menționează, la fel ca și la punctul anterior, 
că suntem în faza precontractuală,de evaluare a proiectului ” Lucrări de 
intervenție la Școala Generală din comuna Ogra, cu scopul creșterii 
eficienței energetice…” ,și că, conform solicitării de clarificări primite ni se 
cere să comunicăm hotărârea de aprobare a proiectului și a cheltuielilor 
aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei 
de evaluare și selecție și cu declarația de angajament, hotărâre în care 
trebuie să fie incluse de asemenea toate cheltuielile pe care solicitantul 
trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului. 

Presedintele de sedinta invita la discuții pe marginea acestui punct al 
ordinii de zi,nefiind înscrieri la cuvânt, supune aprobarii consiliului local 
proiectul de hotărâre analizat, acesta fiind aprobat cu 10 voturi “pentru” , 0 
voturi “impotriva” și 0 “abtineri”,  adoptandu-se Hotararea 
nr.28/28.06.2018, privind aprobarea 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” și a cheltuielilor legate de proiect. 

La punctul cinci al ordinii de zi- Proiect de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului local Ogra nr.24 din 27.04.2018 (inițiator: Palaghie 
Marian, primar), președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar, care 
menționează că în data de 9 iulie este termenul de depunere a ofertelor 
pentru achiziție buldoexcavator și că motivul pentru care se modifică 
hotărârea inițială este faptul că s-a stabilit în mod greșit valoarea creditului 
prin raportarea  la cursul euro/ron publicat în data de 01.01.2018 în loc de 
curs euro/ron publicat în ultima zi lucrătoare a anului 2017, astfel încât 
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rezultă o diferență de cca 300 lei in plus față de valoarea creditului aprobată 
inițial.D-nii consilieri sunt invitați la discuții de către președintele de ședință, 
acesta fiind aprobat cu 10 voturi “pentru” , 0 voturi “impotriva” și 0 “abtineri”,  
adoptandu-se Hotararea nr.29/28.06.2018, pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului local Ogra nr.24 din 27.04.2018. 

La punctul șase- Discuții, întrebări, interpelări, răspunsuri- se înscrie la 
cuvânt dl. consilier Bocsardi Andras, menționând că ar trebui luate măsuri 
cu privire la casa numitului Potor Augustin și care se află în stare avansată 
de degradare, dl. viceprimar răspunzându-i ca s-a luat leagătura telefonic 
cu proprietarul și i-a fost comunicată și o adresă în acest sens.Probleme de 
același gen ridică și dl.consilier Szente Ioan, cu privire la imobilul numitei 
Anuska, în cazul căreia s-a luat legătura cu o rudă; dl. consilier Mosora 
Teofil menționează de asemenea că trebuie luate măsuri cu privire la 
locuința numitei Florea Maria, imobil aflat în stare de dărâmare și a incintei 
respective. De asemenea dl. consilier Mosora Teofil mai precizează că , 
referitor la întreruperile cu energie electrică,furnizorul de energie electrică  
motivează întreruperile de faptul că nu sunt toaletați pomii și că datorită 
faptului că crengile ajung la firele electrice se produc aceste deranjamente, 
dl. primar răspunzându-i  că s-a comunicat în scris către cei de la Electrica 
să se ia măsuri, și că noi de angajăm în lucrarea de toaletare a arborilor 
care ajung la fire.Dl. Bosa Vasile-delegat sătesc din satul Dileu Vechi aduce 
în discuția consiliului local problema drumului înspre Dileu,drum care 
necesita îndreptare și pietruite, pe alocuri fiind și gropi.Dl. consilier Deac 
Ioan-Marcel se înscrie la cuvânt întreband dacă nu s-ar putea curăța puțin 
zona de la gara CFR de către beneficiarii de ajutor social, dl. viceprimar 
răspunzându-i că în zona respectivă curăță numita Czinkus Rozalia, 
beneficiară de ajutor social.Dl. consilier Varga Romulus se înscrie la cuvânt 
întrebând care este situația cu extinderea rețelei de gaz în cartierul romilor, 
având în vedere că sunt probleme cu procurarea de lemne, nu se mai 
poate merge în pădure și că în curând va veni frigul, dl. primar 
răspunzându-i că extinderea rețelei se va realiza odata cu înlocuirea întregii 
rețele din comuna Ogra, lucrare care nu depinde de noi ci de cei de la E-On 
iar în ceea ce privește procurarea de lemne a fost depusă solicitare către 
Ocolul Silvic pentru exploatarea a 100 mc material lemnos și ca  posibilitate 
de a-i ajuta pe beneficiarii de ajutor social ar fi ca să se cumpere lemne din 
banii acordați ca și ajutor de încălzire sau să se ridice sumele și fiecare să 
iși procure lemne pentru foc.O alta problemă ridicată de dl. consilier este 
ceea a șanțului în cartierul romilor, înrebând când se va începe lucrarea, dl. 
primar răspunzându-i că în funcție de cum vom dispune de bani la bugetul 
local; dl. consilier mai întreabă care este situația cu baia din cartierul 
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romilor, menționând că a fost vizitat de către președintele Asociației ” 
Partida Romilor”- dl. Petru Zelariu, precizând că ar trebui făcută măcar 
împrejmuirea iar spațiul să se amenajeze pentru agentul postal. Dl. primar 
mai precizează că există și posibilitatea ca sumele primite –alocații, ajutor 
social – să se vireze pe card și că spațiul, cum s-a discutat s-ar putea 
amenaja  ca și sediu pentru  Partida Romilor, însă să se investescă în acest 
sens de către asociația Partida Romilor.Dl. consilier Uilecan Ionel se înscrie 
la cuvânt, menționând că, referitor la parc, este amenajat frumos dar dansul 
este de părere că pe zona unde s-au plantat trandafiri să se planteze 
tuia.Dl. Popa Gheorghe – consilier local din satul Lăscud se înscrie la 
cuvânt aducând în discuție urmatoarele probleme: trcerea la nivel cu calea 
ferată este foarte deteriorată datorită circulației mașinilor cu mare tonaj și 
care lucrează la autostrada, fiind un pericol pentru cei care traversează 
zilnic zona respectivă; referitor la acesată problemă dl. primar menționează 
că în curând vor începe lucrările pentru asfaltarea drumului Giuluș-Lăscud 
și că ni s-a cerut de către cei de la CFR să suportăm noi investiția de 
reabilitare a trecerii la nivel cu calea ferată, cu proiectant și executant 
autorizat de către CFR, însă în urma discuțiilor avute cu cei de la Curtea de 
Conturi, nu ni se permite să alocăm bani din bugetul local cu privire la un 
obiectiv care nu este în proprietatea/administrarea noastră.O altă problemă 
ridicată de dl. consilier Popa Gheorghe este aceea a colectării gunoiului 
menajer, dl consilier întrebând  dacă nu ar fi posibilitatea, pe timpul verii – 
lunile iulie și august – să se ridice săptămânal gunoiul menajer, dl. primar 
menționând că există un contract încheiat  care prevede tariful și modul de 
prestare a serviciului iar cu privire la faptul că locuitorii din Lăscud folosesc 
tomberoanele amplasate pentru a depozita direct acolo gunoiul menajer, 
dl.viceprimar menționează că acestea sunt doar pentru străzile pe care nu 
are acces mașina de colectare.Alte probleme ridicate de dl. consilier Popa 
Gheorghesunt: lipsa semnalului la telefonia mobilă în satul Lăscud, 
reabilitarea drumului Giulus-Lascud si problema caselor parasite- dl.primar 
răspuzându-i  că s-a discutat cu cei de la RDS și au spus că vor analiza 
posibilitatea de instalare a unei antene; in ceeea ce privește lucrarea de 
asfaltare a drumului Giuluș-Lăscud, dl. primar menționează că a fost predat 
amplasamentul, s-a emis ordinul de începere a lucrărilor, doar că din cauza 
vremii nu s-a demarat încă lucrararea iar în ceea ce privește situația 
caselor aflate în stare de autodemolare, se vor trimite înștiințări către 
proprietarii acestora.Dl. consilier Szente Ioan se înscrie la cuvânt, întrebând 
dacă se va organiza Ziua Ogrei și când, dl. primar răspunându-I că 
deocamdată nu știm, depinde dacă vom avea resuse financiare în bugetul 
local și că se organiza de regulă în prima duminică din luna septembrie, dl. 
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primar aratând că se poate merge cu programul artistic și în localitățile 
vecine- Iernut, Iclănzel, Sînpaul, care vor organiza astfel de evenimente, dl. 
consilier menționând că copiii ar fi bucuroși să își prezinte programul în 
cadrul comunei noastre.De asemenea dl. consilier mai menționează că 
duminică va veni un medic la Biserica Ortodoxa Ogra, de specialitate 
radiolog și care va face o prezentare a domeniului în care profesează, 
invitând d-nii consilieri care doresc să fie prezenți. 

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, 
                Szente Ioan                               Crefelean Anicuţa -Ramona                                                      
                                                                  

 
 
 

 
 


