
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ 
Adresa: str. Nicolae Iorga, nr. 27, cod poştal 515700, localitatea Ocna Mureş, judeţul Alba, România 
Telefon: 004-0258-871-217, 004-0258-871-257        Fax: 004-0258-871-217        Fax-Mail: 004-0358-816-440 
E-mail: contact@primariaocnamures.ro                     Web: www.primariaocnamures.ro 

 

Proces Verbal Şedinţă Consiliu Local Ocna Mureş – 30.07.2012 1

 

PROCES VERBAL 
 
 
 Incheiat azi, 30.07.2012, cu ocazia desfasurarii sedinei “ ordinare “ a Consiliului local al 
orasului Ocna Mures. 
 
 Participa la sedinta : 

- domnul primar, jr. Vinteler Silviu; 
- domnul viceprimar, jr. Podariu Pavel Gligor; 
- domnul secretar, jr. Nicoara Florinel; 
- domnul jr. Pandor Simion Nicusor; 
- doamna ec. Onac Aida Veturia; 
- doamna Gut Maria Ana; 
- doamna Stoia Alina; 
- domnul Nicoara Ciprian; 
- domnul Kolosvari Csaba; 
- domnul Olariu Iulian; 
Domnul  secretar jr. Nicoara Florinel, in conformitate cu dispozitiile art. 42 p-ctul 5 din 

Legea nr. 215 din 21 aprilie 2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile 
ulterioare, republicata in anul 2007, supune aprobarii Consiliului local al orasului Ocna Mures, 

procesele  verbale al sedintelor “ de constituire  a Consiliului local al orasului Ocna Mures “ din data 
de 28.06.2012 si sedinta “ de indata” din data de 11.07.2012.. 
 Procesele verbale ale sedintelor de consiliu in cauza, au fost puse la dispozitia doamnelor 
si domnilor consilieri, spre studiu, in timp util,  aducandu-li-se in acelasi timp la cunostinta ca potrivit 
legii, “ consilierii au dreptul ca in cadrul sedintelor sa conteste continutul proceselor verbale si sa 
ceara mentionarea exacta a opiniilor exprimate in sedintele anterioare “. 
 Domnul presedinte de sedinta Vinteler Ion supune la vot procesele verbale din data de 
28.06.2012 si 11.07.2012. Acestea sunt votate cu unanimitate “pentru “. 
 Domnul secretar jr. Nicoara Florinel: sedinta ordinara este publica, sunt prezenti la sedintă 
toti cei 17 consilieri caz  in care sedinta se poate desfăsura in conditii de cvorum maxim.Pe ordinea 
de zi sunt înscrise 23 de proiecte de hotarari, eu le-am analizat si sunt toate legale. 
 Domnul presedinte de sedinta Vinteler Ion: ceea ce constat eu este un lucru bun, s-a ajuns 
la un consens, am ajuns şi ziua in care sa vina in fata noastra proiectele de hotarari semnate si 
avizate. 
 Domnul secretar: sedinta ordinara este publica, este convocata de domnul primar al 
orasului Ocna Mures, conform dispozitiei de convocare nr. 605 din 19.07.2012,  avand urmatorul  

 
 
 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 
 
1. PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea unor sume din 
excedentul bugetar inregistrat la finele anului 2011. 
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 
2. PROIECT DE HOTARARE  privind rectificarea bugetului 
orasului Ocna Mures pe anul 2012 si modificarea listei de 
investitii conform anexei. 
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 
3.PROIECT DE HOTARARE privind inregistrarea audio,video si 
foto a sedintelor Consiliului local al orasului Ocna Mures. 
Initiator: viceprimarul orasului Ocna Mures, jr. Podariu Pavel 
Gligor. 

4. PROIECT DE HOTARARE privind  clarificarea situatiei juridice 
a imobilelor “ puncte termice si teren aferent “ situate 
administrativ in Ocna Mures, str. Brazilor. 
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 
5. PROIECT DE HOTARARE  privind revocarea Hotararii nr. 
93/2011 a Consiliului local al orasului Ocna Mures. 
Initiator:  primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 
6. PROIECT DE HOTARARE privind inscrierea in domeniul privat 
al orasului Ocna Mures a unui teren in vederea clarificarii 
situatiei juridice a acestuia. 
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu; 

7. PROIECT DE HOTARARE  privind  propunerile ce vor fi 
inaintate Prefectului judetului Alba pentru atribuirea in 
proprietate a unor terenuri. 
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 
8. PROIECT DE HOTARARE privind incetarea contractului de 
concesiune nr. 13241/15.10.2010 – concesionar Birlean Maria. 
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 
9. PROIECT DE HOTARARE privind   aprobarea  schimbarii 
denumirii unitatii de invatamant de stat “ Grup Scolar de 
Chimie Industriala Ocna Mures “. 
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 
10. PROIECT DE HOTARARE  privind stabilirea structurii, pe 
specialitati, a membrilor comisiei sociale care va analiza cererile 
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de repartitie a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, 
construite in regim ANL. 
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu; 
11. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea componentei 
nominale a Comisiei Locale de Ordine Publica. 
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 
12. PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea 
reprezentantului orasului Ocna Mures in Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara “ APA ALBA”. 
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 
13. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea achizitiei publice 
“ Reparatii fantana arteziana “ cod CPV 45453000-7. 
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 
14. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea achizitiei publice 
“ Proiectare reconstructie si completare canal garda “ cod. CPV 
71322000-1- Servicii de proiectare tehnica pentru constructia 
de lucrari publice. 
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 
15. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea achizitiei publice 
“ Modernizare sistem termic la Policlinica Spitalului orasenesc 
Ocna Mures “ cod CPV 45232141-2 si cod CPV 71322200-3 

Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 
16. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea achizitiei publice 
“ Proiectare modernizare cartier Soda “ cod CPV 71322500-6-
Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de 
transport. 
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 
17 PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea achizitiei publice 
“ Achizitie sistem de pompe, apa potabila “ cod CPV 42122130-
0- Pompe de apa. 
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 
18. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea achizitiei publice 
“ Proiectare reparatii pod rutier peste raul Mures “ cod CPV 
71322500-6- Servicii de proiectare tehnica pentru 
infrastructura de transport. 
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 
19. PROIECT DE HOTARARE  privind clarificarea situatiei 
contractelor de inchiriere a apartamentelor pentru tineri, 
destinate inchirierii, construite in regim ANL. 
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 

20. PROIECT DE HOTARARE  privind angajarea unui avocat care 
sa reprezinte Orasul Ocna Mures in litigiu care face obiectul 
Dosarului nr. 2713/3/2012 la Tribunalul Bucuresti. 
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 
21. PROIECT DE HOTARARE  privind angajarea unui numar de 
10 persoane in conditiile unui contract de solidaritate conform 
prevederilor cuprinse in Legea nr. 116/2002 privind prevenirea 
si combaterea marginalizarii sociale. 
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 
22. PROIECT DE HOTARARE  privind infiintarea, in subordinea 
Consiliului local al orasului Ocna Mures, a Serviciului de 
Transport Public Local si aprobarea Regulamentului de 
Organizare si Functionare al Serviciului de Transport Public 
Local Ocna Mures, conform anexei – parte integranta a 
prezentei hotarari. 
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 
23. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea desfasurarii in 
zilele de 18 si 19 august 2012 a sarbatorii locale “ ZILELE 
ORASULUI OCNA MURES “. 
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 

 
 
 

PROBLEME DIVERSE 
 

Domnul Podariu Pavel Gligor  roaga pe domnul presedinte de sedinta sa fie discutat primul 
proiectul de hotarare numarul 3 de pe ordinea de zi. 

Domnul presedinte de sedinta supune la vot propunerea domnului Podariu Pavel Gligor. 
Toti consilierii  voteaza “ pentru “. 

1. Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta proiectul 
de hotarare nr. 3 de pe ordinea de zi. 
 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 3 de pe ordinea de zi. 
 Domnul consilier Leahu Ioan Mircea: sa ne spuna domnul viceprimar ce se va intampla cu  
inregistrarile, ce se vor face cu ele, cine le arhivează? 
 Domnul viceprimar Podariu Pavel Gligor: se vor posta numai pe site-ul Primariei orasului 
Ocna Mures – Galeria FOTO şi se vor arhiva la viceprimar in birou si toti consilierii pot sa le vada cand 
doresc. 
 Domnul presedinte de sedinta supune la vot amendamentul propus de domnul consilier 
Leahu Ioan Mircea “ sa fie publicat numai pe site-ul Primariei orasului Ocna Mures “, iar arhivarea să 
fie asigurată de viceprimarul oraşului.Toti cei 17 consilieri voteaza “pentru “. 
 Comisia nr. 1 – aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
 Comisia nr. 2 – aviz favorabil proiectului de hotărâre . 

 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 3 de pe ordinea de zi 
cu amendamentul propus de domnul consilier Leahu Ioan Mircea, toti cei 17 consilieri  voteaza 
“pentru“ , adoptandu-se astfel Hotararea nr. 85 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data 
de 20.07.2012 privind inregistrarea audio,video si foto a sedintelor Consiliului local al orasului 
Ocna Mures . 
 2. Domnul presedinte de sedinta consilier Vinteler Ion da cuvantul domnului primar pentru 
a prezenta proiectul de hotarare nr. 1 de pe ordinea de zi. 
 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 1 de pe ordinea de zi. 
            D-na. Onac Aida spune că trebuie să facem o modificare, în loc de cap. 70.02 se va trece cap. 
74.02 – “Mediu şi canalizare”. Toţi consilierii sunt de acord cu modificarea propusă. 
 Comisia 1 – aviz favorabil. 
 Comisia 2 – aviz favorabil. 
 Domnul consilier Dragut Augustin Iosif: nu sunt de acord cu zilele orasului, suma este prea 
mare, multi bani se cheltuiesc 6.000 Euro. Sa ne gandim si pentru alte evenimente culturalei care 
mai sunt pana la sfarsitul anului.Să dăm numai 20000 lei din buget şi 15000 din sponsorizări. 
            Domnul Stănescu Vasile: problema ridicată de dl. Drăguţ face obiectul proiectului nr.23, să 
discutăm la acest proiect. 
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 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 1 de pe ordinea de zi 
,17 consilieri voteaza “pentru“, adoptandu-se astfel  Hotararea nr. 86 a Consiliului local al orasului 
Ocna Mures din data de 30.07.2012 privind repartizarea unor sume din excedentul bugetar 
inregistrat la finele anului 2011. 
 3. Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta proiectul 
de hotarare nr. 2 de pe ordinea de zi. 
 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 2 de pe ordinea de zi. 
 Doamna Onac Aida: să se completeze cu încă un articol, respectiv aprobarea programului 
de investitii publice – fisa obiectivului modernizare cartier Soda si credite de angajament aferente 
programului multianual conform anexelor 3, 4 şi 5 pe care le prezint aici. 
 Comisia 1 – aviz favorabil. 
 Comisia 2 – aviz favorabil. 
 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 2 de pe ordinea de 
zi, 17 consilieri voteaza “ pentru “ , adoptandu-se astfel  Hotararea nr. 87 a Consiliului local al 
orasului Ocna Mures din data de 30.07.2012 privind rectificarea bugetului orasului Ocna Mures pe 
anul 2012 si modificarea listei de investitii conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

4. Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta proiectul 
de hotarare nr. 4 de pe ordinea de zi. 
 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 4 de pe ordinea de zi. 
            Comisia 1 – aviz favorabil. 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Domnul Vinteler Ion: trebuie sa avem in vedere ca este  un pericol pentru copii, se pot 
darama peretii  acestei centrale, mai mulţi cetăţeni au sesizat acest pericol. 
 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 4 de pe ordinea de 
zi, 17 consilieri voteaza “ pentru “ , adoptandu-se astfel  Hotararea nr. 88 a Consiliului local al 
orasului Ocna Mures din data de 30.07.2012, privind clarificarea situatiei juridice a imobilelor “ 
puncte termice si teren aferent “ situate administrativ in Ocna Mures, str. Brazilor. 

5. Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta proiectul 
de hotarare nr. 5 de pe ordinea de zi. 
 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 5 de pe ordinea de zi. 
 Comisia 1 – aviz favorabil. 
 Comisia 2 – aviz favorabil . 
 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 5 de pe ordinea de 
zi, 17 consilieri voteaza “ pentru “ , adoptandu-se astfel  Hotararea nr. 89 a Consiliului local al 
orasului Ocna Mures din data de 30.07.2012, privind revocarea Hotararii nr. 93/2011 a Consiliului 
local al orasului Ocna Mures. 
 6. Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta proiectul 
de hotarare nr. 6 de pe ordinea de zi. 
 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 6 de pe ordinea de zi. 
 Comisia 1 – aviz favorabil. 
 Comisia 2 – aviz favorabil . 

 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 6 de pe ordinea de 
zi, 17 consilieri voteaza “ pentru “ , adoptandu-se astfel  Hotararea nr. 90 a Consiliului local al 
orasului Ocna Mures din data de 30.07.2012, privind  inscrierea in domeniul privat al orasului 
Ocna Mures a unui teren in vederea clarificarii situatiei juridice a acestuia. 
 7. Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta proiectul 
de hotarare nr. 7 de pe ordinea de zi. 
 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 7 de pe ordinea de zi. 
 Comisia 1 – aviz favorabil. 
 Comisia 2 – aviz favorabil . 
 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 7 de pe ordinea de 
zi, 17 consilieri voteaza “ pentru “ , adoptandu-se astfel  Hotararea nr. 91 a Consiliului local al 
orasului Ocna Mures din data de 30.07.2012, privind propunerile ce vor fi inaintate Prefectului 
judetului Alba pentru atribuirea in proprietate a unor terenuri. 
 8. Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta proiectul 
de hotarare nr. 8 de pe ordinea de zi. 
 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 8 de pe ordinea de zi. 
 Comisia 1 – aviz favorabil. 
 Comisia 2 – aviz favorabil . 
 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 8 de pe ordinea de 
zi, 17 consilieri voteaza “ pentru “ , adoptandu-se astfel  Hotararea nr. 92 a Consiliului local al 
orasului Ocna Mures din data de 30.07.2012, privind incetarea contractului de concesiune nr. 
13241/15.10.2010 – concesionar Birlean Maria. 
 9. Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta proiectul 
de hotarare nr. 9 de pe ordinea de zi. 
 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 9 de pe ordinea de zi. 
 Comisia 1 – aviz favorabil. 
 Comisia 2 – aviz favorabil . 
 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 9 de pe ordinea de 
zi, 17 consilieri voteaza “ pentru “ , adoptandu-se astfel  Hotararea nr. 93 a Consiliului local al 
orasului Ocna Mures din data de 30.07.2012, privind aprobarea  schimbarii denumirii unitatii de 
invatamant de stat “ Grup Scolar de Chimie Industriala Ocna Mures “. 
 10. Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta 
proiectul de hotarare nr. 10 de pe ordinea de zi. 
 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 10 de pe ordinea de zi. 
 Comisia 1 – aviz favorabil. 
 Comisia 2 – aviz favorabil . 
 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 10 de pe ordinea de 
zi, 17 consilieri voteaza “ pentru “ , adoptandu-se astfel  Hotararea nr. 94 a Consiliului local al 
orasului Ocna Mures din data de 30.07.2012, privind stabilirea structurii, pe specialitati, a 
membrilor comisiei sociale care va analiza cererile de repartitie a locuintelor pentru tineri 
destinate inchirierii, construite in regim ANL. 
 11. Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta 
proiectul de hotarare nr. 11 de pe ordinea de zi. 
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 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 11 de pe ordinea de zi. 
 Comisia 1 – aviz favorabil. 
 Comisia 2 – aviz favorabil . 
 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 11 de pe ordinea de 
zi, 17 consilieri voteaza “ pentru “ , adoptandu-se astfel  Hotararea nr. 95 a Consiliului local al 
orasului Ocna Mures din data de 30.07.2012, privind privind modificarea componentei nominale a 
Comisiei Locale de Ordine Publica. 
 12. Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta 
proiectul de hotarare nr. 12 de pe ordinea de zi. 
 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 12 de pe ordinea de zi. 
 Comisia 1 – aviz favorabil. 
 Comisia 2 – aviz favorabil . 
 Domnul primar: trebuie să vedem oare nu domnul Frânc Dorel este reprezentantul nostru 
în AGA.a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APA Alba, să-l păstrăm tot pe dânsul. 
 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 12 de pe ordinea de 
zi,   17 consilieri voteaza “ pentru “ , adoptandu-se astfel  Hotararea nr. 96 a Consiliului local al 
orasului Ocna Mures din data de 30.07.2012, privind desemnarea reprezentantului orasului Ocna 
Mures in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ APA ALBA”. 
 13. Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta 
proiectul de hotarare nr. 13 de pe ordinea de zi. 
 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 13 de pe ordinea de zi. 
 Comisia 1 – aviz favorabil. 
 Comisia 2 – aviz favorabil . 
 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 13 de pe ordinea de 
zi,  17 consilieri voteaza “ pentru “ , adoptandu-se astfel  Hotararea nr. 97 a Consiliului local al 
orasului Ocna Mures din data de 30.07.2012, privind aprobarea achizitiei publice “ Reparatii 
fantana arteziana “ cod CPV 45453000-7. 
 14. Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta 
proiectul de hotarare nr. 14 de pe ordinea de zi. 
 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 14 de pe ordinea de zi. 
 Domnul Dragut Augustin Iosif:  sa fie cuprinse si canalele pluviale. 
 Domnul secretar: sa se ajunga la un acord pentru redactarea hotararii. 
 Doamna Onac Aida: titulatura va fi proiectare, reconstructie, completare, canal garda si 
canale ape pluviale.Domnii consilieri sunt de acord. 
 Comisia 1 – aviz favorabil. 
 Comisia 2 – aviz favorabil . 
 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 14 de pe ordinea de 
zi,  cu amendamentul propus, 17 consilieri voteaza “ pentru “ , adoptandu-se astfel  Hotararea nr. 98 
a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 30.07.2012, privind aprobarea achizitiei 
publice “ Proiectare, reconstructie, completare, canal garda si canale ape pluviale“ cod. CPV 
71322000-1- Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice. 
 15. Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta 
proiectul de hotarare nr. 15 de pe ordinea de zi. 

 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 15 de pe ordinea de zi. 
 Comisia 1 – aviz favorabil. 
 Comisia 2 – aviz favorabil . 
 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 15 de pe ordinea de 
zi,  17 consilieri voteaza “ pentru “ , adoptandu-se astfel  Hotararea nr. 99 a Consiliului local al 
orasului Ocna Mures din data de 30.07.2012, privind aprobarea achizitiei publice “ Modernizare 
sistem termic la Policlinica Spitalului orasenesc Ocna Mures “ cod CPV 45232141-2 si cod CPV 
71322200-3. 
 16. Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta 
proiectul de hotarare nr. 16 de pe ordinea de zi. 
 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 16 de pe ordinea de zi. 
 Comisia 1 – aviz favorabil. 
 Comisia 2 – aviz favorabil . 
 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 16 de pe ordinea de 
zi,   17 consilieri voteaza “ pentru “ , adoptandu-se astfel  Hotararea nr. 100 a Consiliului local al 
orasului Ocna Mures din data de 30.07.2012, privind aprobarea achizitiei publice “ Proiectare 
modernizare cartier Soda “ cod CPV 71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru 
infrastructura de transport. 
 17. Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta 
proiectul de hotarare nr. 17 de pe ordinea de zi. 
 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 17 de pe ordinea de zi. 
 Comisia 1 – aviz favorabil. 
 Comisia 2 – aviz favorabil . 
 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 17 de pe ordinea de 
zi,  17 consilieri voteaza “ pentru “ , adoptandu-se astfel  Hotararea nr. 101 a Consiliului local al 
orasului Ocna Mures din data de 30.07.2012,  privind aprobarea achizitiei publice “ Achizitie 
sistem de pompe, apa potabila “ cod CPV 42122130-0- Pompe de apa. 
 18. Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta 
proiectul de hotarare nr. 18 de pe ordinea de zi. 
 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 18 de pe ordinea de zi. 
 Comisia 1 – aviz favorabil. 
 Comisia 2 – aviz favorabil . 
 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 18 de pe ordinea de 
zi,  17 consilieri voteaza “ pentru “ , adoptandu-se astfel  Hotararea nr. 102 a Consiliului local al 
orasului Ocna Mures din data de 30.07.2012, privind aprobarea achizitiei publice “ Proiectare 
reparatii pod rutier peste raul Mures “ cod CPV 71322500-6- Servicii de proiectare tehnica pentru 
infrastructura de transport. 
 19. Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta 
proiectul de hotarare nr. 19 de pe ordinea de zi. 
 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 19 de pe ordinea de zi. 
 Comisia 1 – aviz favorabil. 
 Comisia 2 – aviz favorabil . 
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 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 19 de pe ordinea de 
zi,  17 consilieri voteaza “ pentru “ , adoptandu-se astfel  Hotararea nr. 103 a Consiliului local al 
orasului Ocna Mures din data de 30.07.2012, privind clarificarea situatiei contractelor de inchiriere 
a apartamentelor pentru tineri, destinate inchirierii, construite in regim ANL. 
 20. Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta 
proiectul de hotarare nr. 20 de pe ordinea de zi. 
 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 20 de pe ordinea de zi. 
 Domnul Dragut Augustin Iosif: de ce trebuie angajat un avocat? De vina  este SALINA  Ocna 
Mures, trebuie să fim conştienţi că greutatea judecăţii cade clar şi răspicat pe Salina, aşa a spus şi 
profesorul Zamfirescu. 
 Domnul viceprimar Podariu Pavel Gligor: domnule Drăguţ, dvs. şi acum luati in şagă acest 
proces, la fel aţi procedat şi când ne-aţi ascuns existenţa procesului. Noi avem nevoie de un 
aparator, trebuie luate toate masurile de siguranta, dacă pierdem procesul şi trebuie să dăm 100 
miliarde, inclusiv cheltuielile de judecată, putem pune lacăt primăriei şi plecăm acasă.Dacă 
profesorul Zamfirescu a dat ceva în scris să ne prezentaţi şi nouă, altfel rămân numai vorbe. 
 Comisia 1 – aviz favorabil. 
 Comisia 2 – aviz favorabil . 
 
 
 
 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 20 de pe ordinea de 
zi,  17 consilieri voteaza “ pentru “ , adoptandu-se astfel  Hotararea nr. 104 a Consiliului local al 
orasului Ocna Mures din data de 30.07.2012, privind angajarea unui avocat care sa reprezinte 
Orasul Ocna Mures in litigiu care face obiectul Dosarului nr. 2713/3/2012 la Tribunalul Bucuresti. 
 21. Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta 
proiectul de hotarare nr. 21 de pe ordinea de zi. 
 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 21 de pe ordinea de zi. 
 Comisia 1 – aviz favorabil. 
 Comisia 2 – aviz favorabil . 
 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 21 de pe ordinea de 
zi,  17 consilieri voteaza “ pentru “ , adoptandu-se astfel  Hotararea nr. 105 a Consiliului local al 
orasului Ocna Mures din data de 30.07.2012, privind angajarea unui numar de 10 persoane in 
conditiile unui contract de solidaritate conform prevederilor curinse in Legea nr. 116/2002 privind 
prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. 
 22. Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta 
proiectul de hotarare nr. 22 de pe ordinea de zi. 
 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 22 de pe ordinea de zi. 

 Domnul consilier Dragut Augustin Iosif: s-a facut o greseala  la functionarea acestui 
serviciu. Trebuie scoase la licitatie traseele, avem bani şi pentru subvenţie.Băiatul care a fost la acest 
serviciu nu a ştiut să ceară aceşti bani. 
 Domnul viceprimar Podariu Pavel Gligor: de 3 ani de zile domnul consilier Man Florin 
Augustin a propus aceste probleme, domnule Drăguţ, dvs. aţi fost primar, de ce nu le-aţi rezolvat.. 
 Domnul primar: serviciul public este una si operatorul este altceva. 
 Domnul consilier Herteg Horea: Drumul  dintre satul Cisteiul de Mures si Micoslaca trebuie 
asfaltat. 
 Domnul primar: avem in vedere si asfaltarea acestui drum dar se lucreaza la apa. 
 Comisia 1 – aviz favorabil. 
 Comisia 2 – aviz favorabil . 
 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 22 de pe ordinea de 
zi,  cu amendamentul propus, 17 consilieri voteaza “ pentru “ , adoptandu-se astfel  Hotararea nr. 
106 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 30.07.2012, privind infiintarea, in 
subordinea Consiliului local al orasului Ocna Mures, a Serviciului de Transport Public Local si 
aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului de Transport Public Local 
Ocna Mures, conform anexei – parte integranta a prezentei hotarari. 
 23. Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta 
proiectul de hotarare nr. 23 de pe ordinea de zi. 
 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 23 de pe ordinea de zi. 
 Domnul consilier Man Florin Augustin: în referat scrie şi de Festivalul “Tradiţii Uiorene”, se 
comaseaza cele doua evenimente culturale? 
 Domnul primar: se vor ţine ambele evenimente în cadrul sărbătorii Zilele oraşului, sa fie 
stabilit prima sambata si duminica dupa Sfanta Maria  sa se tina zilele orasului, daca veniti cu alte 
propuneri eu sunt de acord pentru scena si sonorizare. 
            Domnul Drăguţ: să clarificăm problema cu banii care trebuia să-i dăm pentru deplasarea la 
Marea Neagra  a copiilor, s-a făcut confuzie între Asociaţia Tradiţii Uiorene şi Ansamblul Tradiţii 
Uiorene care este al nostru, al Casei de cultură Ocna Mureş. Atrag atenţia ca banii din sponsorizări să 
fie predaţi la caseria serviciului de venituri, să nu mai fie daţi direct primarului şi viceprimarului cum 
s-a mai procedat, ca să nu mai existe suspiciuni. 
 Comisia 1 – aviz favorabil. 
 Comisia 2 – aviz favorabil . 
 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 23 de pe ordinea de 
zi,  16 consilieri voteaza “ pentru “ , domnul consilier Man Florin Augustin “ se abtine “ adoptandu-se 
astfel  Hotararea nr. 107 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 30.07.2012, privind 
aprobarea desfasurarii in zilele de 18 si 19 august 2012 a sarbatorii locale “ ZILELE ORASULUI OCNA 
MURES “. 
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PROBLEME DIVERSE 
 
a. Dl Pandor prezintă adresa nr. 8239 / 20.07.2012 prin care 
persoanele din tabelul anexat adresei solicită reînfiinţarea 
claselor de predare în limba maghiară la Scoala Lucian 
Blaga.Adresa a fost înaintată în xerocopie şi preşedinţilor celor 
două comisii, la şedinţa comună a comisiilor. 
Dl. Baciu Ioan, director la Şcoala Lucian Blaga spune că planul 
de şcolarizare pea nul 2012-2013 a fost aprobat şi pus în 
practică, nu se mai pot face modificări şi oricum nu era întrunit 
numărul minim de elevi pentru a forma o clasă.Există varianta 
de a merge copiii la scoala din Lunca Mureşului, nu neaparat la 
Aiud. 
 
b. Dl Pandor prezintă adresa nr. 711/10.07.2012 a SC SERGENT 
PAPER SRL înregistrată la Primăria Ocna Mureş cu nr. 

8053/17.07.2012. Adresa a fost înaintată în xerocopie şi 
preşedinţilor celor două comisii, la şedinţa comună a comisiilor. 
 
c. Domnul viceprimar Podariu Pavel prezintă solicitarea 
preoţilor ortodocşi din oraş pentru alegerea a  Maicii Sfinte ca 
patron spiritual al oraşului Ocna Mureş, este necesar un acord 
de principiu al consiliului local care să fie comunicat în scris, nu 
este neapărată nevoie de o hotărâre.  
Domnul Herţeg Horea: consiliul local nu ar trebui să se implice 
în probleme religioase. 
 
d. Domnul Drăguţ Augustin: S-a finalizat controlul Curţii de 
Conturi, să ne prezinte d-na. Onac Aida concluziile controlorilor, 
să nu mai fie suspiciuni şi poveşti fără rost. Nu degeaba m-a 

felicitat personal directorul Curţii de Conturi, aşa cum era firesc 
şi moral. Singura problemă este că lipsesc 900 de tone de fier 
care nu pot fi justificate de dl. Cristea. 
Domnul Podariu: nu cred că dl. Drăguţ chiar îşi doreşte să 
prezentăm ceea ce scriu controlorii. 
Domnul primar prezintă consiliului local Decizia nr. 
26/13.07.2012 a Camerei de Conturi a judeţului Alba emisă cu 
ocazia finalizării controlului, precum şi dispoziţiile nr. 607 şi 611 
emise de primar pentru punerea în executare a celor stabilte de 
auditorul extern. 
 
Domnul preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei 
la ora 20:10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentul proces verbal s-a încheiat în trei exemplare originale, din care un exemplar pentru dosarul şedinţei, un exemplar pentru dosarul de evidenţă al proceselor verbale iar un exemplar pentru publicare pe 
site-ul oraşului Ocna Mureş şi afişat la avizierul Consiliului local al oraşului Ocna Mureş. 
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