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R O M Â N I A 

Judeţul Alba 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL 

PROCES-VERBAL 

       Incheiat azi  25.10.2012, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare  a Consiliului local al orasului 

Ocna Mures. 

Participa la sedinta: 

                        -   domnul primar, jr. Vinteler Silviu; 

-   domnul viceprimar, jr.Podariu Pavel; 

-   domnul secretar, jr. Florin Nicoara; 

-   domnul jr. Pandor Simion Nicusor; 

-   doamna ec. Tiuca Orian Mihaela, 

-   doamna ec. Onac Aida; 

-   doamna Stoia Alina; 

-   domnul ing. Sanislav Nicolaie; 

-   domnul Olariu Iulian; 

-   domnul  Liviu Ianus si domnul Oancea Ilie-de la Institutul National de Protectie a 

Mediului Bucuresti; 

- domnul Mihaltan Horea si Nistor Catalin.  

Domnul secretar jur. Florin Nicoara, 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 procesul-verbal al 

sedintei anterioare, respectiv al sedintei ordinare  ce a avut loc in 27.09.2012. 

Procesul-verbal al sedintei de consiliu in cauza a fost pus 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 sedintei sa conteste continutul proceselor-verbale si sa ceara 

mentionarea exacta a opiniilor exprimate in sedintele anterioare”. 

Dl Vinteler Ion supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare, din data de 27.09.2012. Este votat 

in unanimitate. 

Dl secretar: d-nelor si d-lor consilieri sa incercam sa demaram lucrarile acestei sedinte de consiliu 

local, in sala exista cvorum din 17 consilieri lipseste momentan  domnul consilier  Man Florin 

Augustin care va veni putin mai tarziu, sunt prezenti la sedinta un numar de 16 consilieri si anume: 

Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Dragut Augustin Iosif, Herteg Horea, Ispas Aurel 

Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoara Marcela Elena, 

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

Vinteler Ion. La sedinta participa si alti cetateni ai orasului si avem 2 reprezentanti de la Bucuresti, de 

la Institutul pentru Protectia Mediului 

Dl secretar: sedinta este ordinara, convocata legal de catre dl primar in care sens a emis dispoztia nr 

875 din 17.10.2012 avand urmatorul proiect al ordinii de zi: 

 

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI: 

1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea inscrierii, in domeniul privat al orasului Ocna 

Mures a imobilului inscris in CF 71383 Ocna Mures, cu nr. top. 1210/1/8/24/1/2 in suprafata de 956 

m.p., situat administrativ in Ocna Mures, strada Aleea Independentei, in spatele blocului nr. 23, 

judetul Alba, parcelarea acestui imobil in doua parcele si anume: parcela nr.1 cu nr. top 

1210/1/8/24/1/2/1- alei, spatii verzi si teren construibil in suprafata de 902 m.p si parcela nr. 2 cu nr. 

top. 1210/1/8/24/1/2/2 – curti, constructii in suprafata de 54 m.p., conform documentatiei care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 
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 Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 

 

2. PROIECT DE HOTARARE  privind acordarea unor facilitati fiscale Societatii Comerciale S.C. 

PERSIDA S.R.L din Ocna Mures, incetarea contractului de concesiune nr. 2740/24.03.2003 incheiat 

intre Orasul Ocna Mures si S.C. PERSIDA S.R,L din Ocna Mures. 

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

 

3.PROIECT DE HOTARARE privind  exprimarea acordului de preluare, in domeniul public al 

Orasului Ocna Mures, a Podului de cale ferata peste Raul Mures, situat pe linia C.F. Razboieni – 

Uioara, km 3+104, in vederea redeschiderii circulatiei rutiere si pietonale. 

 Initiator: viceprimarul orasului Ocna Mures, jr. Podariu Pavel Gligor. 

 

4. PROIECT DE HOTARARE privind validarea rectificarii bugetului propriu de venituri si 

cheltuieli al orasului Ocna Mures pe 2012, realizata prin Dispozitia primarului orasului Ocna Mures 

837/28.09.2012, conform anexei nr. 1, rectificarea bugetului pe anul 2012 conform anexei nr. 2 si 

rectificarea listelor de investitii conform anexei nr. 3. 

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

 

5. PROIECT DE HOTARARE  privind alocarea din bugetul local a sumei de 13150 lei, suma ce se 

poate asigura din cap 67.02.50 art. 20.30.30 pentru desfasurarea Festivalului interjudetean de folclor “ 

Mures pe marginea ta “. 

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

 

6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea achizitiei publice pentru furnizarea de “ Produse 

de iluminat festiv” pentru sarbatorile de iarna, cod CPV 31527260-6 sistem de iluminat. 

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

 

7. PROIECT DE HOTARARE  privind  aprobarea achizitiei publice “ Lucrari de reparatii si 

amenajare cladire Primarie cod CPV 45453000-7 Lucrari de reparatii si de renovare”. 

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

 

8. PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea achizitiei publice “ Lucrari de alimentare cu 

energie electrica a blocului 6 ABC din orasul Ocna Mures cod CPV 45310000-3 Lucrari de instalatii 

electrice”. 

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

 

9. 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. 

 

10. PROIECT DE HOTARARE  privind modificarea si completarea anexei Hotararii nr. 

131/27.09.2012 privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea ziaristilor la Primaria orasului 

Ocna Mures. 

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

 

11. PROIECT DE HOTARARE privind parcelarea imobilului teren construibil proprietate privata a 

orasului Ocna Mures, in suprafata de 250 m.p., situat administrativ in orasul Ocna Mures, strada 

Dimbului, nr. 39, judetul Alba, inscris in CF nr. 71243 Ocna Mures ( provenita din conversia de pe 

hartie a CF nr. 3907 ), cu nr. top. 1454/135, in vederea clarificarii situatiei juridice a acestuia. 

 Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 
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12. PROIECT DE HOTARARE privind imputernicirea Primarului orasului Ocna Mures, jr. Vinteler 

Silviu, sa reprezinte Consiliul local al orasului Ocna Mures in toate litigiile aflate pe rolul instantelor 

judecatoresti de orice nivel,  inclusiv litigiile care se vor naste pe viitor pe durata prezentului mandat. 

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

 

13. PROIECT DE HOTARARE  privind insusirea de catre Consiliul local al orasului Ocna Mures, a 

Raportului de expertiza tehnica judiciara intocmit in cauza ce formeaza obiectul Dosar nr. 

550/175/2012 aflat pe rolul Judecatoriei Aiud. 

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

 

14. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea repartizarii unor sume de la cap. 67.02.06.59.11 

Sustinerea cultelor cu titlu de sprijin financiar, unor unitati de cult religioase de pe raza administrativ-

teritoriala a orasului Ocna Mures. 

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

 

15. PROIECT DE HOTARARE  privind incetarea unui contract de concesiune de bunuri proprietate 

privata a orasului Ocna Mures; casarea si valorificarea unor mijloace fixe; aprobarea amenajarii unui 

teren in vederea mutarii locului de desfasurare a pietei saptamanale. 

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

 

16. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Organigramei si a Statului de Functii ale 

Serviciului Public de Asistenta Sociala si modificarea Statului de Functii al aparatului de specialitate 

al Primarului orasului Ocna Mures si Serviciilor subordonate Consiliului local al orasului Ocna 

Mures. 

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

 

17. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea art. 3 din Hotararea Consiliului local al 

orasului Ocna Mures nr. 122/2012 in sensul ca serviciul de transport public local se atribuie prin 

hotarare de dare in administrare ( gestiune directa ) si nu prin contract de delegarea gestiunii si 

aprobarea modelului caietului de sarcini al licentei de traseu conform anexei nr. 1. 

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

 

18 PROIECT DE HOTARARE privind insusirea Studiilor executate de catre I.N.C.D.P.M. 

Bucuresti in baza Contractului de servicii inregistrat la Primaria orasului Ocna Mures cu nr. 

7898/23.06.2011.- 

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

PROBLEME CURENTE; 

A. Prezentare contract de  management cu conducerile Liceului Tehnologic Ocna Mures si Liceul 

Teoretic Petru Maior Ocna Mures. 

B. DIVERSE. 

Dl primar : propun sa incepem cu proiectul de hotarare nr 18 de pe ordinea de zi.  

Dl secretar: sunt inscrise la ordinea de zi un numar de 18 proiecte, dl primar mai doreste sa introduca 

pe ordinea de zi proiectul de hotarare nr 19  privind aprobarea Listei de prioritati in vederea 

repartizarii locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, construite in regim ANL si  sa retraga de pe 

ordinea de zi proiectele nr 2 si 15.  

Dl secretar: rugam pe domnul presedinte sa preia de iure si de facto conducerea acestei sedinte. 

Dl Vinteler Ion supune la vot ordinea de zi cu propunerile d-lui primar. Este votata in unanimitate, 

adica 16 consilieri prezenti si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Dragut Augustin 

Iosif, Herteg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian 

Cristian, Nicoara Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stanescu Vasile, Stoica 

Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinteler Ion. 
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La ora 18,28 a venit la sedinta si d-l Man Florin Augustin 

Dl Vinteler Ion da cuvantul d-lui Oancea Ilie reprezentantul Institutului National de Protectia 

Mediului Bucuresti.  

Dl Oancea Ilie: am trasat o zona ce se incadreaza la risc major pe baza masuratorilor facute , este un 

teren moale, fisurat. 

Dl Podariu Paul: daca studiile sunt asa de rele n-ar fi trebuit sa apara fisuri la cele doua hotele 

existente in parcul orasului?  

Dl primar: acum o saptamana am avut o intalnire cu factori de decizie din Ministerul Industriilor, 

Minesa, Salina privind situatia gropii de la fostul magazin Plus. Aceste studii sa fie puse cap la cap cu 

cele facute de MINESA Cluj-Napoca si in luna ianuarie-februarie sa se puna o concluzie scrisa si 

solutia tehnica.  

Dl Leahu Ioan Mircea: exista un proces-verbal de receptie prin care comisia numita de primar 

respinge receptia, la prima prezentare a studiilor in consiliul local era un punct prin care trebuiau sa 

fie prezentate niste concluzii scrise.  

Dl Vinteler Ion supune la vot proiectul de hotarare nr 18 de pe ordinea de zi, 7 consilieri voteaza 

,,pentru”: si anume: Vinteler Ion, Ispas Aurel Costica, Stanescu Vasile, Barbu Ioan Daniel, Aron 

Marin,  Dragut Augustin Iosif,  Leahu Ioan Mircea , se abtin: Oltean Dan Gligor, Baciu Ioan, Nicoara 

Marcela Elena, Silip Claudia Anca, Podariu Pavel Gligor, Herteg Horea, Man Florin Augustin, Marele 

Adrian Cristian, Jurj Claudia Daciana si Stoica Alin Sebastian, neputandu-se adopta hotarare de 

consiliu local.  

Dl primar : sa ne spuneti cei care v-ati abtinut de ce v-ati abtinut.  

Dl Marele Adrian Cristian: lipsa unei concluzii.  

Dl Pandor Nicusor: v-as ruga sa reflecati si sa ne comunicati un raspuns ferm, va trebui sa motivati 

votul, abtinerile se contabilizeaza la voturi ,,impotriva”, eu cred ca este o insuficienta documentare a 

d-lor consilieri.  

Dl Podariu Paul: s-a facut studiul dar nu s-au pus concluziile, faceti in asa mod ca aceste studii sa ni le 

putem insusi, vrem sa le prezentam oamenilor situatia asa cum este. 

Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare nr.1 de pe ordinea de zi si intreaba pe domnul 

primar daca are de facut precizari. 

Dl Man Florin Augustin: sa ne gandim ce va fi in viitor daca ne trezim cu tot felul de cotete langa 

blocuri, aceasta imagine ne intampina inca de la intrarea in oras, ce lasam copiilor nostri? 

Dl Stranescu Vasile: am dezbatut in sedinta pe comisii, ce rol au aceste sedinte daca nu acela de a 

aviza proiectele de hotarari. Sa purtam discutiile in sedinta pe comisii. Pentru inscrierea in domeniul 

privat nu este necesar acordul vecinilor.  

Dl secretar: toate proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi sunt avizate pentru legalitate 

Dl Vinteler Ion supune la vot modalitatea de votare a acestui proiect pe articole , 9 consilieri voteaza 

,,pentru” votarea acestui proiect de hotarare pe articole,  4 consilieri se abtin.  

Dl Vinteler Ion supune la vot proiectul de hotarare nr 1 de pe ordinea de zi  in intregime, 12 consilieri 

voteaza ,,pentru” si anume: Vinteler Ion, Stanescu Vasile, Jurj Claudia Daciana, Marele Adrian 

Cristian, Herteg Horea, Man Florin Augustin, Barbu Ioan Daniel, Stoica Alin, Baciu Ioan, Silip 

Claudia Anca, Nicoara Marcela Elena, Podariu Paul, se abtin Oltean Dan Gligor, Leahu Ioan Mircea 

Dragut Augustin Iosif, Aron Marin si Ispas Aurel Costica adoptandu-se astfel Hotararea nr 145 a 

Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 25.10.2012 privind aprobarea inscrierii, in 

domeniul privat al orasului Ocna Mures a imobilului inscris in CF 71383 Ocna Mures, cu nr. 

Top. 1210/1/8/24/1/2 in suprafata de 956 m.p., situat administrativ in Ocna Mures, strada Aleea 

Independentei, in spatele blocului nr. 23, judetul Alba, parcelarea acestui imobil in doua parcele 

si anume: parcela nr. 1 cu nr. top 1210/1/8/24/1/2/1- alei, spatii verzi si teren construibil in 

suprafata de 902 m.p. Si parcela nr. 2 cu nr. top. 1210/1/8/24/1/2/2 – curti, constructii in 

suprafata de 54 m.p., conform documentatiei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Dl Leahu Ioan Mircea:m-am abtinut pentru ca s-a votat articolul 1 impreuna cu articolul 2. 
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Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare nr.3  de pe ordinea de zi si intreaba pe 

domnul viceprimar daca are de facut precizari. 

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

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr 3 de pe ordinea de zi, 17 consilieri 

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

Herteg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin,  

Marele Adrian Cristian, Nicoara Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stanescu 

Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinteler Ion., adoptandu-se astfel Hotararea nr 

146 din 25.10.2012 privind exprimarea acordului de preluare, in domeniul public al Orasului 

Ocna Mures, a Podului de cale ferata peste Raul Mures, situat pe linia C.F. Razboieni – Uioara, 

km 3+104, in vederea redeschiderii circulatiei rutiere si pietonale 

Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare nr. 4 de pe ordinea de zi si intreaba pe 

domnul primar daca are de facut precizari. 

Comisiile nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect  de hotarare nr 4 de pe ordinea de zi. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de  hotarare nr 4 de pe ordinea de zi, 17 consilieri 

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

Herteg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin,  

Marele Adrian Cristian, Nicoara Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stanescu 

Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinteler Ion.,  adoptandu-se astfel Hotararea nr 

147 din 25.10.2012 privind validarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli al 

orasului Ocna Mures pe 2012, realizata prin Dispozitia primarului orasului Ocna Mures 

837/28.09.2012, conform anexei nr. 1, rectificarea bugetului pe anul 2012 conform anexei nr. 2 si 

rectificarea listelor de investitii conform anexei nr. 3. 

Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare nr.5  de pe ordinea de zi si intreaba pe 

domnul primar daca are de facut precizari. 

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

Dl Dragut Augustin Iosif: ce aprobam, proiectul sau lucrarea? 

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr 5 de pe ordinea de zi, 17 consilieri 

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

Herteg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin,  

Marele Adrian Cristian, Nicoara Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stanescu 

Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinteler Ion., adoptandu-se astfel Hotararea nr. 

148 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 25.10.2012 privind aprobarea 

organizarii de catre Consiliul local al orasului Ocna Mures a festivalului interjudetean de 

folclor,,Mures pe marginea ta” editia a XXV-a si  alocarea din bugetul local a sumei de 13150 

lei, suma ce se poate asigura din cap 67.02.50 art. 20.30.30 pentru desfasurarea acestui 

eveniment. 

Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare nr.6  de pe ordinea de zi si intreaba pe 

domnul primar daca are de facut precizari. 

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

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr 6 de pe ordinea de zi, 17 consilieri 

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

Herteg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin,  

Marele Adrian Cristian, Nicoara Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stanescu 

Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinteler Ion.,  adoptandu-se astfel Hotararea nr. 

149 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 25.10.2012 privind aprobarea 

achizitiei publice pentru furnizarea de “ Produse de iluminat festiv” pentru sarbatorile de 

iarna, cod CPV 31527260-6 sistem de iluminat. 

Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare nr 7  de pe ordinea de zi si intreaba pe 

domnul primar daca are de facut precizari. 

Comisiile nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare 
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Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 7 de pe ordinea de zi, 17 consilieri 

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

Herteg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin,  

Marele Adrian Cristian, Nicoara Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stanescu 

Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinteler Ion., adoptandu-se astfel Hotararea nr. 

150 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 25.10.2012 privind aprobarea 

achizitiei publice “ Lucrari de reparatii si amenajare cladire Primarie” cod CPV 45453000-7 

Lucrari de reparatii si de renovare. 

Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare nr 8  de pe ordinea de zi si intreaba pe 

domnul primar daca are de facut precizari. 

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

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 8 de pe ordinea de zi, 17 consilieri 

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

Herteg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin,  

Marele Adrian Cristian, Nicoara Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stanescu 

Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinteler Ion.,  adoptandu-se astfel Hotararea nr. 

151 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 25.10.2012 privind aprobarea 

achizitiei publice “ Lucrari de alimentare cu energie electrica a blocului 6 ABC din orasul Ocna 

Mures” cod CPV 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice. 

Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare nr 9  de pe ordinea de zi si intreaba pe 

domnul primar daca are de facut precizari. 

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

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 9 de pe ordinea de zi, 17 consilieri 

voteaza ,,pentru” si anume Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Dragut Augustin Iosif, Herteg 

Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin,  Marele 

Adrian Cristian, Nicoara Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stanescu Vasile, 

Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinteler Ion adoptandu-se astfel Hotararea nr. 152 a 

Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 25.10.2012 privind  aprobarea achizitiei 

publice “Modernizare sistem termic la Policlinica Spitalului orasenesc Ocna Mures” cod CPV 

45232141-2 si cod CPV 71322200-3. 

Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare nr 10  de pe ordinea de zi si intreaba pe 

domnul primar daca are de facut precizari. 

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

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 10 de pe ordinea de zi, 17 consilieri 

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

Herteg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin,  

Marele Adrian Cristian, Nicoara Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stanescu 

Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinteler Ion.,  adoptandu-se astfel Hotararea nr. 

153 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 25.10.2012 privind modificarea si 

completarea anexei Hotararii nr. 131/27.09.2012 privind aprobarea Regulamentului pentru 

acreditarea ziaristilor la Primaria orasului Ocna Mures. 

Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare nr 11  de pe ordinea de zi si intreaba pe 

domnul primar daca are de facut precizari. 

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

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 11 de pe ordinea de zi, 17 consilieri 

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

Herteg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin,  

Marele Adrian Cristian, Nicoara Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stanescu 

Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinteler Ion., adoptandu-se astfel Hotararea nr. 

154 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 25.10.2012 privind parcelarea 

imobilului teren construibil proprietate privata a orasului Ocna Mures, in suprafata de 250 
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m.p., situat administrativ in orasul Ocna Mures, strada Dimbului, nr. 39, judetul Alba, inscris 

in CF nr. 71243 Ocna Mures ( provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 3907 ), cu nr. top. 

1454/135, in vederea clarificarii situatiei juridice a acestuia. 

Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare nr 12  de pe ordinea de zi si intreaba pe 

domnul primar daca are de facut precizari. 

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

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 12 de pe ordinea de zi, 17 consilieri 

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

Herteg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin,  

Marele Adrian Cristian, Nicoara Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stanescu 

Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinteler Ion., adoptandu-se astfel Hotararea nr. 

155 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 25.108.2012 privind imputernicirea 

Primarului orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu, sa reprezinte Consiliul local al orasului 

Ocna Mures in toate litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti de orice nivel, inclusiv 

litigiile care se vor naste pe viitor pe durata prezentului mandat. 

Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare nr 13  de pe ordinea de zi si intreaba pe 

domnul primar daca are de facut precizari. 

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

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 13 de pe ordinea de zi, 17 consilieri 

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

Herteg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin,  

Marele Adrian Cristian, Nicoara Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stanescu 

Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinteler Ion., adoptandu-se astfel Hotararea nr. 

156 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 25.10.2012 privind insusirea de catre 

Consiliul local al orasului Ocna Mures, a Raportului de expertiza tehnica judiciara intocmit in 

cauza ce formeaza obiectul Dosar nr. 550/175/2012 aflat pe rolul Judecatoriei Aiud 

Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare nr 14  de pe ordinea de zi si intreaba pe 

domnul primar daca are de facut precizari. 

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

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 14 de pe ordinea de zi, 16 consilieri 

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

Herteg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,  Marele Adrian Cristian, 

Nicoara Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stanescu Vasile, Stoica Alin 

Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinteler Ion., Man Florin Augustin se abtine, adoptandu-se astfel 

Hotararea nr. 157 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 25.10.2012 privind 

aprobarea repartizarii unor sume de la cap. 67.02.06.59.11 Sustinerea cultelor cu titlu de sprijin 

financiar, unor unitati de cult religios de pe raza administrativ-teritoriala a orasului Ocna 

Mures. 

Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare nr 16  de pe ordinea de zi si intreaba pe 

domnul primar daca are de facut precizari. 

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

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 16 de pe ordinea de zi, 17 consilieri 

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

Herteg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,  Man Florin Augustin, 

Marele Adrian Cristian, Nicoara Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stanescu 

Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinteler Ion., adoptandu-se astfel Hotararea nr. 

158 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 25.10.2012 privind  modificarea 

Organigramei si a Statului de Functii ale Serviciului Public de Asistenta Sociala si modificarea 

Statului de Functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Ocna Mures si Serviciilor 

subordonate Consiliului local al orasului Ocna Mures. 
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Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare nr 17  de pe ordinea de zi si intreaba pe 

domnul primar daca are de facut precizari. 

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

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 17 de pe ordinea de zi, 17 consilieri 

voteaza ,,pentru” si anume  Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Dragut Augustin Iosif, Herteg 

Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,  Man Florin Augustin, Marele 

Adrian Cristian, Nicoara Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stanescu Vasile, 

Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinteler Ion, adoptandu-se astfel Hotararea nr. 159 a 

Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 25.10.2012 privind modificarea art. 3 din 

Hotararea Consiliului local al orasului Ocna Mures nr. 122/2012 in sensul ca serviciul de 

transport public local se atribuie prin hotarare de dare in administrare ( gestiune directa ) si nu 

prin contract de delegarea gestiunii si aprobarea modelului caietului de sarcini al licientei de 

traseu conform anexei nr. 1. 

Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare nr 19  de pe ordinea de zi si intreaba pe 

domnul primar daca are de facut precizari. 

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

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 19 de pe ordinea de zi, 17 consilieri 

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

Herteg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,  Man Florin Augustin, 

Marele Adrian Cristian, Nicoara Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stanescu 

Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinteler Ion., adoptandu-se astfel Hotararea nr. 

160 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 25.10.2012 privind aprobarea Listei 

de prioritati in vederea repartizarii locuintelor pentru tineri destinate inchirieriii, 

Probleme diverse. 

Dl Podariu Paul:ar fi indicat sa desemnam o comisie care sa preia bunurile care apartin S.C Ocna 

Prest S.R.L Ocna Mures.  

Dl Pandor Nicusor: va prezint.adresa nr 11405 din 02.10.2012 a Primariei Ludus pentru depozitarea 

de gunoi menajer si moloz  la groapa de gunoi care apartine orasului Ocna Mures. 

Dl Vinteler Ion supune la vot cererea Primariei Ludus de depozitarea a deseurilor menajere si moloz 

la groapa de gunoi a orasului Ocna Mures, 14 consilieri voteaza ,,pentru”: si anume:, Aron Marin, 

Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Dragut Augustin Iosif, Herteg Horea, Jurj Claudia Daciana,  Man 

Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoara Marcela Elena, Podariu Pavel Gligor, Stanescu 

Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinteler Ion, voteaza ,,contra”: Leahu Ioan Mircea 

si  Ispas Aurel Costica , se abtine Oltean Dan Gligor. 

Dl Pandor Nicusor prezinta modelul de contract pentru managementul educational la Liceul 

tehnologic Ocna Mures si Liceul teoretic ,,Petru Maior” Ocna Mures. 

Dl Herteg Horea: in preajma Combinatului era o trecere peste calea ferata dezafectata, sa fie refacuta. 

La ora 20,21 a venit la sedinta d-l presedinte al Consiliului Judetean Ion Dumitrel.  

Dl Vinteler Ion: sa ne sprijiniti d-le presedinte sa schimbam fata orasului.  

Dl presedinte al Consiliului Judetean Ion Dumitrel: am discutat cu dl primar despre orasul Ocna 

Mures.  

Dl Vinteler Ion: declar sedinta inchisa la ora 20,30. 

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

Presedinte de sedinta,                                                                                  Secretar oras, 

  prof. Vinteler Ion                                                                                 jr. Florin Nicoara 
 

 

 

Red/Dact:T.O.M  

E`x:3 Anexe:0. 


