ROMÂNIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
Incheiat azi 31.10.2012, cu ocazia desfasurarii sedintei de indata a Consiliului local al orasului
Ocna Mures.
Participa la sedinta:
- domnul primar, jr. Vinteler Silviu;
- domnul secretar, jr. Florin Nicoara;
- domnul jr. Pandor Simion Nicusor;
- doamna ec. Tiuca Orian Mihaela,
- domnul Olariu Iulian;
- 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 25.10.2012.
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 25.10.2012. Este votat
in unanimitate.
Dl secretar: d-nelor si d-lor consilieri eu sunt convins ca proiectul de hotarare inscris pe ordinea de zi
va fi votat in unanimitate, va spun ca alta solutie nu exista, in sala sunt prezenti 15 consilieri , lipsesc
motivat d-nii consilieri Podariu Pavel Gligor si Marele Adrian, sedinta a fost convocata de catre dl
primar in care sens a emis dispozitia nr 1359 din 31.10.2012 avand urmatorul proiect al ordinii de zi:
PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1.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 nr 7898/23.06.2011.
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr.Vinteler Silviu.
Dl secretar: exista un singur proiect pe ordinea de zi, la sedinta participa si functionari din aparatul de
specialitate al primarului.
Dl secretar: rugam pe domnul presedinte de sedinta sa preia de iure si de facto conducerea sedintei.
Dl Vinteler Ion supune la vot ordinea de zi. Este votata in unanimitatate.
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.
Comisiile nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare.
Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 1 de pe ordinea de zi, 15 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,
Nicoara Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia
Anca, Vinteler Ion., adoptandu-se astfel Hotararea nr. 161 a Consiliului local al orasului Ocna
Mures din data de 31.10.2012 privind insusirea Studiilor executate de catre INCDPM Bucuresti
in baza Contractului se servicii inregistrat la Primaria orasului Ocna Mures nr 7898/23.06.2011
Dl Vinteler Ion da cuvantul d-lui Pandor Nicusor.
Dl Pandor Nicusor citeste contactul de management educational incheiat intre Primarul orasului
Ocna Mures si Liceul tehnologic Ocna Mures si Liceul teoretic “Petru Maior” Ocna Mures.
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Dl Pandor Nicusor da citire referatului nr 15145 din 31.10.2012 al Serviciului Venituri ale bugetului
local, Taxe si Impozite Locale privind preluarea in Consiliul local spre insusire a procesului verbal
de evaluare nr 13037/17.10.2012 si stabilirea de catre Consiliul Local a arendei datorata de SC
FEERIC SRL Ocna Mures aferenta anului 2012.
Dl Stanescu Vasile: solicitam sa ni se spuna daca acest contract de concesiune a fost supus aprobarii
consiliului local.
Dl Baciu Ioan: vreau sa aduc in atentia dvs. situatia microbuzului de la Scoala Lucian Blaga, soferul
de la acest microbuz este angajatul Scolii sau al Primariei?
Dl primar: soferul este angajatul Inspectoratului Scolar, nu al Primariei, responsabilitatea este si a
celor care au numit directorii de scoli, prin finantarea complementara , noi Primaria suntem obligati
sa finantam combustibilul, sunt bani prevazuti in buget pentru aceasta finantare.
Dl primar: cu serviciul de transport public local suntem pe plus cu 3000 lei chiar daca am avut
cheltuieli de infiintare.
Dl Vinteler Ion: declar sedinta inchisa la ora 17,45.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.
Presedinte de sedinta,
Secretar oras,
prof. Vinteler Ion
jr. Florin Nicoara
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