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R O M Â N I A 

Judeţul Alba 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL 

PROCES-VERBAL 

       Incheiat azi  19.12.2012, cu ocazia desfăşurarii şedinţei ordinare  a Consiliului local al oraşului 

Ocna Mures. 

Participă la sedinţă: 

                        -   domnul primar, jr. Vinţeler Silviu; 

-   domnul viceprimar, jr.Podariu Pavel; 

-   domnul secretar, jr. Florin Nicoară; 

-   domnul jr. Pandor Simion Nicuşor; 

-   doamna ec. Tiuca Orian Mihaela, 

-   doamna ec. Onac Aida; 

-   domnul Mihălţan Horea si Nistor Cătălin; 

-   domnul Tripon Sorinel-administrator Primaria Luduş. 

Domnul Tripon Sorinel este nemulţumit de faptul ca încă nu s-a aprobat încheierea contractului de 

depozitare gunoi menajer din oraşul Luduş la groapa de gunoi a oraşului Ocna Mureş.  

Domnul secretar jur. Florin Nicoară, in conformitate cu dispoziţiile art 42 p-ctul 5 din Legea nr 215 

din 21 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările si completările ulterioare, 

republicată in anul 2007, supune aprobării Consiliului local al oraşului Ocna Mureş procesul-verbal al 

şedinţei anterioare, respectiv al şedinţei de indată ce a avut loc in 12.12.2012. 

Procesul-verbal al şedinţei de consiliu in cauză a fost pus la dispoziţia doamnelor si domnilor 

consilieri, spre studiu, in timp util, aducandu-li-se in acelaşi timp la cunostintă că, potrivit legii, 

,,consilierii au dreptul ca in cadrul şedinţei sa conteste conţinutul proceselor-verbale si sa ceară 

mentionarea exactă a opiniilor exprimate in sedinţele anterioare”. 

Dl secretar: d-nelor si d-lor consilieri sa incercăm sa demarăm lucrarile acestei şedinţe de consiliu 

local, in sală există cvorum din 17 consilieri lipseşte un consilier, domnul  consilier Leahu Ioan 

Mircea, sunt  prezenti la sedinta un numar de 16 consilieri si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu 

Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana,  Man 

Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel 

Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinţeler Ion. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare. Este votat in unanimitate. 

respectiv toţi cei 16 consilieri prezenţi şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ 

Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana,  Man Florin Augustin, 

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu 

Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinţeler Ion. 

Dl secretar: sedinta este ordinară, convocată legal de catre dl primar in care sens a emis dispozţia nr 

2069 din 14.12.2012 având următorul proiect al ordinii de zi: 

 

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI: 
 

 

1. PROIECT DE HOTARARE privind  propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, 

făcute pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor,ce vor fi înaintate domnului Prefect al judeţului 

Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36, p-ctele. 

2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată, cetăţenilor solicitanţi 

menţionaţi în ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 2 

 Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu. 

 

2. PROIECT DE HOTARARE  privind. modificarea Convenţiei de Parteneriat incheiată între 

Consiliul Local Ocna Mureş şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia ca urmare  a Hotarării 

Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş nr 161/31.10.2011. 

 Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu. 

 

3.PROIECT DE HOTARARE prin care Consiliul local al oraşului Ocna Mureş ia act de faptul ca 

domnul Lapoşi Zoltan, domiciliat în oraşul Luduş, strada Ciurgău, nr 29, jud. Mureş, prin cererea ce 

ne-a înaitat, înregistrată sub nr 7484 din 04 .07.2012 renunţă la  concesiunea terenului proprietate 

privată a oraşului Ocna Mureş, loc de casă situat în oraşul Ocna Mureş, satul aparţinator Razboieni-

Cetate  înscris in CF 70275 Ocna Mureş, cu nr top 359/2/30 in suprafaţă de 700 mp, ce face obiectul 

contractului de concesiune nr 18037 din data de 30.12.2009, începând cu data adoptarii prezentei 

hotărâri..  

 Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu. 

 

4. PROIECT DE HOTARARE  prin care Consiliul local al oraşului Ocna Mures ia act de faptul ca 

domnul Burian Remus Claudiu , domiciliat în Ocna Mureş , strada Abator, nr 58, prin cererea ce ne-a 

înaintat, înregistrată sub nr 15694 din 09.11.2012 renunţă la concesiunea terenului proprietate privată 

a oraşului Ocvna Mureş, loc de casă situat în orasul Ocna Mureş, strada Liliacului, nr 16 înscris in CF 

70277 Ocna Mureş, cu nr top 1454/114 în suprfaţă de 222 mp, ce face obiectul contractului de 

concesiune nr 17948 din 24.11.2010, începând cu data adoptării prezentei hotărâri. 

           Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu. 

 

5. PROIECT DE HOTARARE  privind  inscrierea in intravilanul oraşului Ocna Mureş a terenului 

inscris in CF 71636 Ocna Mureş, cu nr cad/nr top 71636 in suprafată de 2500 mp, înscris in CF 71637 

Ocna Mureş, cu nr cad/nr top 71637 în suprafată de 9012 mp, şi înscris în CF 70754 Ocna Mureş, cu 

nr cad/nr top 70754 în suprafată de 10150 mp.   

 Initiator:  primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu. 

 

6. PROIECT DE HOTARARE privind casarea şi scoaterea din funcţiune a bunurilor mijoace fixe şi 

obiecte de inventar ale Primăriei oraşului Ocna Mureş, propuse la casare în urma inventarului din data 

de 31.12.2011. 

 Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu; 

 

7. PROIECT DE HOTARARE privind  rectificarea bugetului orasului Ocna Mureş  pe anul  2012, 

conform anexei nr.1,  si rectificarea listelor de investitii conform anexei nr 2. 

  Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu. 

 

8. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea şi completarea Hotarârii de Consiliu Local al 

oraşului Ocna Mureş nr 100 din 31.07.2008 privind stabilirea faptelor care constituie contravenţii şi 

care se sancţionează cu amendă contravenţională, fapte prevătzute in ANEXA la prezenta hotărâre. 

            Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu. 

 

9. PROIECT DE HOTARARE privind încheierea unei Convenţii de Parteneriat între Consiliul 

Local Ocna Mureş şi Filiala  Filantropia Ortodoxă Ocna Mureş.  

 Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu. 

 

10. PROBLEME CURENTE. 

Dl secretar: la ordinea de zi sunt 9 proiecte de hotărâri plus probleme curente.  

Dl Primar: doresc sa retrag proiectul de hotărâre nr 8 de pe ordinea de zi.  
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Dl preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi cu cele 8 proiecte de hotărâri plus probleme 

curente. Este votată in unanimitate.   

Dl secretar: este prima şedinţă în sala îmbunatăţită, cu o acustică foarte bună, din punctul meu de 

vedere sunt proiecte legale, pot fi aprobate de către dvs , d-lor consilieri, este a 12-a şedinţă din 

actuala legislatură. 

Dl Podariu Pavel: proiectul de hotărâre nr 8 nu a fost la comisia nr 2.  

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvantul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr 1 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezinta proiectul de hotarare nr 1 de pe ordinea de zi.  

Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare. 

Dl Podariu Pavel supune la vot proiectul de hotarare nr 1 de pe ordinea de zi, 16 consilieri voteaza 

,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, 

Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana,  Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară 

Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, 

Silip Claudia Anca, Vinţeler Ion,  lipseşte motivat domnul  consilier Leahu Ioan Mircea,   adoptăndu-

se astfel Hotararea nr 183 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 19.12.2012 

privind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, făcute pe baza verificării 

situaţiei juridice a terenurilor,ce vor fi înaintate domnului Prefect al judeţului Alba, în vederea 

emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36, p-ctele. 2-5 din 

Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată, cetăţenilor solicitanţi 

menţionaţi în ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Dl preşedinte de şedintă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr 2 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectiul de hotărâre nr 2 de pe ordinea de zi.                                                                                 

Comisiile nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

Dl preşedinte de sedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 2 de pe ordinea de zi, 14 consilieri 

votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, 

Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Marele Adrian Cristian, Oltean Dan Gligor, 

Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinţeler Ion,  se 

abţine Man Florin Augustin, nu votează Nicoară Marcela Elena, lipseşte motivat domnul  consilier 

Leahu Ioan Mircea,   adoptăndu-se astfel Hotararea nr 184 a Consiliului local al oraşului Ocna 

Mures din data de 19.12.2012 privind  modificarea şi completarea Convenţiei de asociere 

(parteneriat)  incheiată între Consiliul Local Ocna Mureş şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă 

Alba Iulia în baza Hotărârii Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş nr 161/31.10.2011 în 

vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local Centrul de zi 

pentru copii din Aşezământul “Sf.Serafim de Sarov” din localitatea Războieni-Cetate. 

Dl preşedinte de şedintă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr 3 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr 3 de pe ordinea de zi.  

Comisia nr 1 da aviz favorabil acestui proiect  de hotarare nr 3 de pe ordinea de zi. 

Dl Stanescu Vasile de la comisia nr 2 spune ca nu rezultă din actele prezentate dacă e plătită la zi 

concesiunea şi solicită ca în sedinţa următoare sa fie prezentată consilierilor situaţia finaciară a 

solicitantului. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de  hotarare nr 3 de pe ordinea de zi, 16 consilieri 

votează ,,pentru” si  anume: : Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, 

Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana,  Man Florin Augustin, Marele Adrian 

Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica 

Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinţeler Ion,  lipseşte motivat domnul  consilier Leahu Ioan 

Mircea,   adoptăndu-se astfel Hotararea nr 185 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din 

data de 19.12.2012 privind încetarea Contractului de Concesiune nr. 18037/30.12.2009 referitor 

la terenul proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, loc de casă in suprafaţă de 700 mp situat 
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în oraşul Ocna Mureş, satul aparţinator Razboieni-Cetate  înscris in CF 70275 Ocna Mureş, cu 

nr top 359/2/30, prin renunţarea concesionarului Lapoşi Zoltan. 

.Dl preşedinte de şedinţă dă cuvăntul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr 4 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr 4 de pe ordinea de zi.  

Comisia nr 1  da aviz favorabil acestui proiect de hotarare. 

Dl Stanescu Vasile de la comisia nr 2 spune ca nu rezultă din actele prezentate dacă e plătită la zi 

concesiunea. 

Dl Podariu Pavel : în şedinţa urmatoarea sa ne fie prezentată situaţia financiară a solicitantului, sa 

vedem dacă e platită concesiunea la zi. 

Dl preşedinte de şedinta supune la vot proiectul de hotarare nr 4 de pe ordinea de zi, 16 consilieri 

votează ,,pentru” si anume:. Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, 

Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana,  Man Florin Augustin, Marele Adrian 

Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica 

Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinţeler Ion,  lipseşte motivat domnul  consilier Leahu Ioan 

Mircea,   adoptăndu-se astfel Hotararea nr. 186 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din 

data de 19.12.2012 privind  încetarea Contractului de Concesiune nr. 17948/24.11.2010 referitor 

la terenul proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, loc de casă in suprafaţă de 222  mp situat 

în oraşul Ocna Mureş, strada Liliacului, nr 16 înscris in CF 70277 Ocna Mureş, cu nr top 

1454/114, prin renunţarea concesionarului Burian Remus Claudiu. 

Dl preşedinte de şedintă dă cuvantul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr 5 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr 5 de pe ordinea de zi.  

Comisiile  nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr 5 de pe ordinea de zi, 15 consilieri 

voteaza  ,,pentru” si anume:, Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, 

Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana,  , Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela 

Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia 

Anca, Vinţeler Ion, Man Florin Augustin nu votează,  lipseşte motivat domnul  consilier Leahu Ioan 

Mircea, adoptandu-se astfel Hotararea nr. 187 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din 

data de 19.12.2012 privind  inscrierea in intravilanul oraşului Ocna Mureş a terenurilor inscrise 

in CF 71636 Ocna Mureş, cu nr. cad./top. 71636 in suprafată de 2500 mp, CF 71637 Ocna 

Mureş, cu nr. cad./top. 71637 în suprafată măsurată de 9012 mp şi CF 70754 Ocna Mureş, cu 

nr. cad./top. 70754 în suprafaţă măsurată de 10150 mp  

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvantul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 6 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 6 de pe ordinea de zi.  

Comisiile  nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 6 de pe ordinea de zi, 16 consilieri 

votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, 

Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana,  Man Florin Augustin, Marele Adrian 

Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica 

Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinţeler Ion lipseşte motivat domnul consilier Leahu Ioan Mircea, 

adoptându-se astfel Hotararea nr. 188 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 

19.12.2012 privind  scoaterea din funcţiune şi casarea unor bunurilor mijoace fixe şi obiecte de 

inventar ale Primăriei oraşului Ocna Mureş, propuse la casare în urma inventarului din data de 

31.12.2011. 

Dl preşedinte de şedintă da cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr 7 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 7 de pe ordinea de zi 

Comisia nr 1  da aviz favorabil acestui proiect de hotarare. 
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Dl Stanescu Vasile de la comisia nr 2: se permite intervenţia îm lista de investiţiidupă 1 noiembrie 

anul curent? 

Dl primar raspunde ca la solicitarea Ministerului Finanţelor sau dacă sunt investiţii noi cu alte fonduri 

nu este permisă diminuarea de sume de la alte investiţii. 

Comisia nr 2 da aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

Dl preşedinte de sedinţă supune la vot proiectul de hotarare nr. 7 de pe ordinea de zi, 16 consilieri 

votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, 

Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana,  Man Florin Augustin, Marele Adrian 

Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica 

Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinţeler Ion, lipseşte motivat Leahu Ioan Mircea, adoptându-se 

astfel Hotararea nr. 189 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 19.12.2012 

privind  rectificarei bugetului orasului Ocna Mureş  pe anul  2012 ,  conform anexei nr.1  si 

modificarea  listelor de investitii conform anexei nr 2. 

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 9 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 9 de pe ordinea de zi 

Comisia nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare. 

D/na Onac Aida: pot să prezint verbal raportul, putem finanţa 5000 lei/lună, până în anul 2010 a fost 

10000 lei/lună, după care s-a renunţat la finanţare, o să întocmesc şi un raport scris.  

DL Pandor Nicusor: pentru că există legea specială pentru parteneriat public privat să spunem că 

încheiem o asociere.între Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş şi Fliliala Filantropia Ortodoxă 

Ocna  Mureş, iar contribuţia este pentru centrul de zi ,,Sfantul Mucenic Cuprian” pentru maxim 25 de 

copii iar finantarea este de 5000 lei /lună. 

Dl. Presedinte de sedinta solicita sa se faca propuneri pentru desemnarea celor doi reprezentanti ai 

Consiliului local Ocna Mures in Comitetul de conducere al Centrului de zi pentru copii din cadrul 

Asezamantului Filiala Filantropia Ortodoxa Ocna Mures. Din partea Comisiei nr. 1 este propus dl. 

Baciu Ioan – aprobat cu 15 voturi „pentru” iar din partea Comisiei nr. 2 este propus dl. Dragut 

Augustin Iosif – aprobat cu 15 voturi „pentru” de catre consilierii prezenti.  

Dl preşedinte de şedintă supune la vot modificarile propuse de către dl. Pandor Nicuşor, 16 consilieri 

votează pentru şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg 

Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana,  Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, 

Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin 

Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinţeler Ion.  

Conventia de asociere va fi redactata tinandu-se cont de modificarile si completarile de mai sus, asa 

cum au fost aprobate de consiliul local. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 9 de pe ordinea de zi, cu modificările 

propăuse de către dl Pandor Nicusor, 15 consilieri votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu 

Ioan, Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana,  Man Florin 

Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, 

Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinţeler Ion, Draguţ Augustin Iosif se 

abtine, lipseşte motivat Leahu Ioan Mircea, adoptându-se astfel Hotararea nr. 190 a Consiliului 

local al orasului Ocna Mures din data de 19.12.2012 privind încheierea unei Convenţii de 

asociere între Consiliul local Ocna Mureş şi Filiala  Filantropia Ortodoxă Ocna Mureş în 

vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local Centrul de zi 

pentru copii din Aşezământul de protecţie socială “Sf. Mucenic Ciprian” Ocna Mureş. 

Dl Pandor Nicusor prezintă contractul de furnizare servicii de alimentare cu apă şi de canalizare între 

Primăria Ocna Mureş şi S.C APA CTTA SA Alba-Iulia. 

Dl Pandor Nicuşor prezintă adresa nr 23991/1/G/SJ/2012 a Instituţiei Prefectului înregistrată la 

Primăria Ocna Mures cu nr 17386/18.12.2012 privind Hotărârea Consiliului Local al oraşului Ocna 

Mureş nr 157/25.10.2012 privin repartizarea unor sume de bani cu titlu de sprijin financiar unor 

unităţi de cult de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Ocna Mureş. 
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Dl Pandor Nicuşor prezintă adresa nr 17662/G/SJ/2012 a Instituşiei Prefectului privind faptul ca 

documentele care stau la baza proiectelor de acte administrative vor fi însoţite în mod obligatoriu de 

extrase de CF actualizate. 

Dl Podariu Pabel: sa propunem ca 2 colegi consilieri să facă parte din consiliul de administraţie al 

Centrului de zi ,,Sfantul Mucenic Ciprian” . 

Dl Ispas Aurel Costică il propune pe domnul Baciu Ioan.  

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot această propunere, 15 consilieri votează pentru această 

propunere şi anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas 

Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana,  Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela 

Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia 

Anca, Vinţeler Ion, dl Baciu Ioan nu votează, dl Leahu Ioan MIrcea lipseşte motivat.  

Dl Alin Stoica propune pe dl Dragut Augustin Iosif sa facă parte din consiliul de administratie al 

Centrului de zi Sfantul Mucenic Ciprian. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot această propunere, 15 consilieri votează pentru această 

propunere şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, 

Jurj Claudia Daciana,  Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean 

Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, 

Vinţeler Ion, dl Draguţ Augustin Iosif nu votează, dl Leahu Ioan Mircea lipseşte motivat. 

Dl Pandor Nicuşor prezinta adresa nr 43/29.11.2012 al Flilialei Filantropia Ortodoxa Ocna Mureş 

înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureşsub nr 16777din 04.12.2012 privind acceptarea de cărte 

Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş a modificării cap V art. 5 p-ctul 3 din contractul de 

concesiune nr 6640 din 02.08.2002 cu scopul de a subconcesiona cu titlu gratuit Asociaţiei Filantropia 

Ortodoxa Alba –Iulia a unei suprafete de 30 mp pentru derularea serviciilor socio-medicale de 

îngrijire la domiciliul Ocna Mureş.  

Dl Pandor Nicuşor prezintă adresa înregistrată la Primaria oraşului Ocna Mureş sub nr 15725 din 

12.11.2012 a Cabinetului de avocat ,,Cărămizaru George Adrian” reprezentant al SC A&A Medical 

SRL privind un debit de 10070, 52 lei produse farmaceutice furnizate către Spitalul oraşenesc Ocna 

Mureş. Solicită CL Ocna Mureş să plătescă aceste debite. I s-a comunicat răspuns cu adresa nr 15725 

din 12.11.2012. 

Dl Pandor Nicuşor prezintă adresa înregistrată la Primăria Ocna Mureş cu nr 15525 din 07.11. 2012 a 

S.C Bioeel SRL cu sediul în Tărgu Mureş privind un debit de 3507,52 lei , reprezentând facturi emise 

şi neachitate plus penalităţi de întarziere de 870,40 lei, facturi emise către Spitalul oraşului Ocna 

Mureş. Solicită Consiliului Local Ocna Mureş să plătesca aceste debite. I s-a comunicat răspuns cu 

adresa 15525/12.11.2012. 

Dl Podariu Pavel: declar şedinţa închisă la ora 19,30. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                                  Secretar oras, 

  Jr. Podariu Pavel                                                                                  jr. Florin Nicoara 
 

 

 

Intocmit,  

Ec Tiuca Orian Mihaela 

 

 

 

 

 

 

 

Red/Dact:T.O.M 
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