
 1 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL 

 

PROCES VERBAL  

  

  Incheiat azi  26.09.2013, cu ocazia desfăşurarii şedinţei ordinare  a Consiliului local al oraşului Ocna 

Mureş. 

Participă la sedinţă: 

                        -   domnul primar, jr. Vinţeler Silviu; 

-   domnul viceprimar, jr. Podariu Pavel; 

-   domnul secretar, jr. Florin Nicoară; 

-   domnul jr. Pandor Simion Nicusor, 

-   doamna ec. Tiuca Orian Mihaela, 

-   doamna ec. Onac Aida; 

-   domnul Mureşan Marius –delegat sătesc Cisteiul de Mureş; 

-   domnul ing. Popa Nicolae-director SC PREGO SA 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 extraordinare ce a avut loc in 05.09.2013. 

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 cunoştinţă 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”. Procesul verbal al şedinţei 

anterioare este votat în unanimitate, respectiv toţi cei 16 consilieri prezenţi.  

Dl secretar:  sunt prezenţi la sedinţă un numar de 16 consilieri şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, 

Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, 

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

Pavel Gligor,  Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, lipseşte  domnul 

consilier Ispas Aurel Costică, este  întrunit cvorumul legal, la şedinţă participă şi funcţionari publici şi 

domnul Popa Nicolae-director SC Prego SA Ocna Mureş.  

Dl secretar:să demarăm şi lucrările acestei şedinţe  a Consiliul local al oraşului Ocna Mureş. 

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

1035 din 17.09.2013 având următorul proiect al ordinii de zi: 

 

                                                     PROIECT AL ORDINII DE ZI : 

 

1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a unor construcţii 

proprietate privată a Oraşului Ocna Mureş. 

         Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu. 

 

2. PROIECT DE HOTARARE  privind retragerea dreptului de concesiune asupra unor terenuri 

proprietate privată a Oraşului Ocna Mureş. 

         Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

  

3. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea încheierii unui contract de cesiune a dreptului de 

concesiune a unui teren concesionat în baza Contractului de concesiune nr. 2592/08.09.1992. 

         Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  
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4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Listei de priorităţi în vederea repartizării 

locuinţelor sociale proprietate publică a Oraşului Ocna Mureş din Blocul nr.6 ABC şi a cuantumului 

chiriei care va fi percepută de la chiriaşi.  

         Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  

 

5. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.125/28.06.2013 a 

Consiliului local al oraşului Ocna Mureş. 

         Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  

 

6. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea documentaţiei (Proiectul tehnic) al lucrării 

“Reconstrucţie canale de gardă” în oraşul Ocna Mureş;  Aprobarea executării lucrării şi a achiziţiei 

publice în vederea atribuirii contractului de execuţie a lucrării “Reconstrucţie canale de gardă” în 

oraşul Ocna Mureş. 

         Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  

 

7.  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea executării lucrării şi a achiziţiei publice în 

vederea atribuirii contractului de execuţie a lucrării de „Amenajare Centrul de permanenţă a oraşului 

Ocna Mureş”. 

         Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

  

8.  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea achiziţiei unui tractor rutier . 

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

 

9. PROIECT DE HOTARARE privind  rectificarea bugetului oraşului Ocna Mureş  pe anul 2013. 

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

 

10. PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea scoaterii din funcţiune, casarea şi demolarea 

obiectivului “Staţie de epurare a oraşului Ocna Mureş”; valorificarea, prin licitaţie publică cu strigare 

a deşeurilor de fier rezultate în urma demolării. 

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

 

11. PROIECT DE HOTARARE privind suplimentarea cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea 

sărbătorii locale Zilele orasului Ocna Mures, ediţia 2013 . 

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

 

PROBLEME CURENTE: 

Dl secretar:în invitaţia la şedinţă este înscris suplimentar proiectul de hotărâre nr 12 pe ordinea de zi 

privind aprobarea dării în arendă, prin licitaţie publică cu strigare, a unor terenuri proprietate privată a 

oraşului Ocna Mureş, iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu. 

Dl secretar: dl primar doreşte să reducă numărul de proiecte înscrise pe ordinea de zi de la 12 la 10, 

doreşte să retragă de pe ordinea de zi proiectele nr 1 şi numărul 12.  

Dl secretar: am avizat de legalitate cele 10 proiecte de hotărâri care vor fi supuse dezbaterii. 

Dl secretar: rog pe domnul preşedinte de şedinţă Baciu Ioan să preia de iure şi de facto conducerea 

şedinţei. 

Dl Baciu  Ioan: supun la vot ordinea de zi cu cele 10 proiecte de hotărâre rămase pe ordinea de zi, 

respectiv de la 1 la 10. Ordinea de zi este votată în unanimitate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvăntul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 2 de pe 

ordinea de zi.   

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

Comisiile nr 1 şi 2   dau  aviz favorabil acestui proiect de hotarare. 
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Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare nr 2, 16 consilieri votează ,,pentru” si 

anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Jurj 

Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela 

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

Vinţeler Ion adoptăndu-se astfel Hotararea nr. 153 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din 

data de 26.09.2013 privind retragerea dreptului de concesiune asupra unor terenuri proprietate 

privată a Oraşului Ocna Mureş. 

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 hotarare nr 3 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 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, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian 

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

Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 154 a Consiliului local 

al oraşului Ocna Mureş din data de 26.09.2013 privind aprobarea încheierii unui contract de 

cesiune a dreptului de concesiune a unui teren concesionat în baza Contractului de concesiune 

nr. 2592/08.09.1992. 

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 4 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 4 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. 4 de pe ordinea de zi, 16 consilieri 

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

Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian 

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

Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 155 a Consiliului local 

al oraşului Ocna Mureş din data de 26.09.2013 privind aprobarea Listei de priorităţi în vederea 

repartizării locuinţelor sociale proprietate publică a Oraşului Ocna Mureş din Blocul nr.6 ABC 

şi a cuantumului chiriei care va fi percepută de la chiriaşi.  

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 5 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 5 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. 5 de pe ordinea de zi, 16 consilieri 

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

Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian 

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

Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 156 a Consiliului local 

al oraşului Ocna Mureş din data de 26.09.2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii 

nr.125/28.06.2013 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş. 

Dl preşedinte de şedintă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr 6 de pe 

ordinea de zi.   

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

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

Dl preşedinte de sedinţă supune la vot proiectul de hotarare 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, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian 

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

Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotararea nr.157 a Consiliului local 



 4 

al orasului Ocna Mures din data de 26.09.2013 privind aprobarea documentaţiei (Proiectul 

tehnic) al lucrării “Reconstrucţie canale de gardă” în oraşul Ocna Mureş;  Aprobarea 

executării lucrării şi a achiziţiei publice în vederea atribuirii contractului de execuţie a lucrării 

“Reconstrucţie canale de gardă” în oraşul Ocna Mureş. 

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 7 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 7 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 7, 15 consilieri votează ,,pentru” şi 

anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan 

Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena,Oltean Dan Gligor, 

Podariu Pavel Gligor,  Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, se abţine 

Drăguţ Augustin Iosif,  adoptându-se astfel Hotararea nr. 158 a Consiliului local al orasului Ocna 

Mures din data de 26.09.2013 privind aprobarea executării lucrării şi a achiziţiei publice în 

vederea atribuirii contractului de execuţie a lucrării de „Amenajare Centrul de permanenţă a 

oraşului Ocna Mureş”. 

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr.8 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 8 de pe ordinea de zi. 

Dl primar: dorim să achiziţionăm şi o lamă pentru zăpadă, ceea ce este stipulat in caietul de sarcini. 

Consilieri sunt de acord şi cu această achiziţie.  

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr.8 de pe ordinea de zi, 16 consilieri 

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

Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian 

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

Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 159 a Consiliului local 

al oraşului Ocna Mures din data de 26.09.2013 privind aprobarea achiziţiei unui tractor rutier. 

 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 hotărâre nr. 9 de pe ordinea de zi. 

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

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 9 de pe ordinea de zi,  16 consilieri 

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

Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian 

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

Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 160 a Consiliului local 

al orasului Ocna Mures din data de 26.09.2013 privind rectificarea bugetului oraşului Ocna 

Mureş  pe anul 2013 conform anexei nr 1 şi modificarea listelor de investiţii conform anexelor 

2,3,4,5,6. 

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 10 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 10 de pe ordinea de zi. 

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

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 10 de pe ordinea de zi,  16 consilieri 

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

Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian 

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

Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 161 a Consiliului local 

al orasului Ocna Mures din data de 26.09.2013 privind   aprobarea scoaterii din funcţiune, 

casarea şi demolarea obiectivului “Staţie de epurare a oraşului Ocna Mureş”; valorificarea, 

prin licitaţie publică cu strigare a deşeurilor de fier rezultate în urma demolării. 
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Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 11 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 11 de pe ordinea de zi. 

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

  Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 11 de pe ordinea de zi,  16 consilieri 

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

Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian 

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

Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion:, adoptându-se astfel Hotararea nr. 162 a Consiliului local 

al orasului Ocna Mures din data de 26.09.2013 privind suplimentarea cheltuielilor ocazionate 

de desfăşurarea sărbătorii locale Zilele orasului Ocna Mures, ediţia 2013   

 Probleme curente. 

    Dl Pandor Simion Nicuşor prezintă adresa nr 16382/G/SJ/2013 a Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba 

înregistrată la Primăria Ocna Mureş sub nr 14015 din 06.09.2013 privind constituirea comisiilor de 

recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora şi constituirea comisiilor de evaluare în 

vederea încheierii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică . 

  Dl Pandor Nicuşor prezintă adresa nr 16479/G/SJ/2013 a Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba 

înregistrată la Primăria Ocna Mureş cu nr 14021 din 09.09.2013 privind aprobarea planului urbanistic 

general- PUG şi a planului urbanistic zonal-PUZ.  

  Dl Pandor Nicuşor prezintă adresa nr 16457/G/SJ/2013 a Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba 

înregistrată la Primăria Ocna Mureş cu nr 14022 din 09.09.2013  privind aprobarea bugetelor locale şi 

a rectificărilor ulterioare ale bugetelor, aprobarea unor taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii 

publice locale şi aprobarea execuţiei bugetare . 

  Dl Pandor Nicuşor prezintă adresa nr 16059/2/G/SJ/26.08.2013 a Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba 

înregistrată la Primăria Ocna Mureş cu nr 14574 din 20.09.2013 privind necesitatea revocării Hotărârii 

Consiliului local al oraşului Ocna Mureş nr 139 din 31.07.2013  şi a semnării anexelor la Hotărârile nr 

126,128,130 şi 136 ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din 31.07.2013. 

  Dl Pandor Nicuşor prezintă comunicarea Hotărârii Civile a Tribunalului Alba, Secţia a II-a civilă de 

contencios administativ şi fiscal nr 513 din 26 iunie 2013 înregistrată  la Primăria Ocna Mureş cu nr 

14615 din 23.09.2013.  

 Sedinţa se incheie la ora 19,10.  

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

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                                  Secretar oras, 

  Prof. Baciu Ioan                                                                                    jr. Florin Nicoara 

 

 

 

 

 

                                                         Întocmit,  

                                                 Ec. Tiuca Orian Mihaela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/Dact:T.O.M 

Ex:3 Anexe:0. 


