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R O M Â N I A 

Judeţul Alba 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL 

PROCES-VERBAL 

       Incheiat azi  28.02.2013, 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; 

-   doamna ec. Tiuca Orian Mihaela, 

-   doamna Stoia Alina; 

-   domnul Olariu Iulian; 

-   domnul Mihălţan Horea; 

-   domnul Popa Nicolae-director SC PREGO SA Ocna Mureş; 

-   domnul ing. Sanislav Nicolaie; 

-   domnul ec. Morar Claudiu; 

Domnul secretar: d-nelor şi d-lor consilieri, va rog respectuos sa ma lăsaţi sa fac mica introducere de 

la începutul acestei şedinţe.   

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 extraordinară ce a avut loc in 14.02.2013. 

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”. 

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, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, lipseşte 

motivat Ispas Aurel Costică care va veni mai tărziu,.la şedinţă participă funcţionari publici din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş; din partea presei participă dl Mihălţan 

Horea, preşedinte de şedinţă avem. 

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

167 din 20.02.2013 având următorul proiect al ordinii de zi: 

PROIECT AL ORDINII DE ZI : 
 

1. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea de scutire de la plata chiriei pentru apartamentul 

proprietate a oraşului Ocna Mureş, situat în Ocna Mureş, strada Colonia Monchim, nr.12, bl.7AB-73-

ANL, sc.B, ap.10, jud. Alba, doamnei Gaşpar Monica – chiriaşa apartamentului în cauză . 

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

 

2. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza 

administrativ-teritorială  a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2013 – 2014. 

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

 

3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea înregistrării  în domeniul public al orasului Ocna 

Mures, a bunurilor rezultate în urma investiţiei realizate din fondul I.I.D. pe anul 2012. 

“Reabilitare reţea apă potabilă pe str. Gheorghe Bariţiu din oraşul Ocna Mureş” 
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. 

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

 

4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea parcelării imobilului “teren construibil, alei, spaţii 

verzi” situat administrativ în oraşul Ocna Mureş, cartier SODA, în suprafaţă de 45.795 m.p., înscris în 

C.F. nr.71127 Ocna Mureş, cu nr. top. . 30/1/1/1/1/1/1/1/1/2; înscrierea, în domeniul privat al orasului 

Ocna Mures a unei parcele nou formate, în vederea clarificării situaţiei juridice a acesteia  . 

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

 

5. PROIECT DE HOTARARE  pentru aprobarea documentaţiei tehnice privind lucrările 

,,Modernizare a străzilor Vasile Alecsandri, Dr. Ion Raţiu şi T. Vladimirescu” conform proiectului 

tehnic nr 4/2013 intocmit de către S.C TULIP ALBA S.R.L.  

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

 

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

Mures a imobilului teren construibil  proprietate de stat, înscris în CF 72072 Ocna Mures provenită 

din conversia de pe hârtie a c.f. 3696, cu nr top. 1454/138/1/2, în suprafaţă de 1.000 mp, situat 

administrativ în Ocna Mures, strada Ştefan cel Mare, în vederea clarificării situaţiei juridice a 

acestuia. 

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

 

7. PROIECT DE HOTARARE  privind preluarea,de către Consiliul local Ocna Mureş, a unor 

bunuri ca urmare a încetării Contractului de concesiune nr. 12466/12.12.2002 încheiat între Consiliul 

local Ocna Mureş - concedent, pe de o parte şi S.C. PREGO S.A. Ocna Mureş concesionar, pe de altă 

parte. 

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

 

8. PROIECT DE HOTARARE privind încetarea contractului de concesiune nr 2316 din 30.03.2005, 

începând cu data de 01.03.2013, având ca obiect terenul situat în orasul Ocna Mureş, strada Lalelelor, 

nr 9 înscris in CF nr.1 Ocna Mureş, cu nr top 1454/138/7 în suprafaţă de 250 mp, prin renunţarea 

concesionarului Decean Alexandru .  

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

 

9. PROIECT DE HOTARARE privind clarificarea situaţiei juridice a unor construcţii şi terenuri 

deţinute de către Societatea Comercială S.C. PERSIDA S.R.L. din Ocna.Mureş. 

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

 

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

care vor fi înaintate Prefectului 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. 

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

Proiecte înscrise suplimentar pe ordinea de zi: 

11. PROIECT DE HOTĂRARE  privind mandatarea Primarului oraşului Ocna Mureş ca, în numele 

şi pe seama autorităţii contractante, să parcurgă toate etapele pentru achiziţiile directe, inclusiv 

semnarea contractelor de achiziţie 

Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

12. PROIECT DE HOTĂRARE  privind demolarea construcţiei Clădire internat-MAGAZIE din 

incinta Liceului Tehnologic Ocna Mure; clădire care face parte din domeniul public al oraşului Ocna 

Mureş  

Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  
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13 PROIECT DE HOTĂRARE privind aprobarea documentatiei tehnice privind lucrările 

,,Modernizare cartier Uioara de Sus” conform proiectului tehnic nr 3/2013 intocmit de către S.C 

TULIP ALBA S.R.L. 

Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

14.PROBLEME DIVERSE 

Dl secretar:pâna acum, am avut patru şedinţe de consiliu local, sunt proiecte de hotărâre foarte 

importante, le-am parcurs pe toate, sunt legale, la proiectul de hotărâre nr 1 şi 7 voi mai face nişte 

precizări, rog pe domnul preşedinte de şedinţă să preia de iure şi de facto conducerea şedinţei.   

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

16 consilieri votează ..pentru”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, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, lipseşte motivat Ispas Aurel Costică 

 Pe ordinea de zi sunt înscrise 10 proiecte de hotărâre pe dispoziţie plus încă trei proiecte înscrise 

suplimentar, trecute în invitatia la şedinţă. Dl preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Este 

votată în unanimitate, 16 comsilieri 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, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, lipseşte motivat Ispas Aurel 

Costică: 

După votarea ordinii de zi, la ora 17,25 a venit la şedinţă si domnul consilier Ispas Aurel Costică.  

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

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectiul de hotărâre nr 1 de pe ordinea de zi.                                                                                 

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

Dl secretar propune ca amendament ca la art 1 din hotărârea ce se va adopta sa fie stipulat ca hotărârea 

va avea valabilitate pe perioada de valabilitatea a  acelui certificat de încadrare în grad de handicap. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul propus de catre dl secretar, 17 consilieri votează 

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

Ispas Aurel Costică,  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, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, 

Dl preşedinte de sedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 1 de pe ordinea de zi, cu amendamentul 

propus de catre dl secretar, 17 consilieri votează ,,pentru” şi anume Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu 

Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică,  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, Şilip Claudia Anca, Vinţeler 

Ion, adoptăndu-se astfel Hotararea nr 21 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 

28.02.2013 privind acordarea de scutire, de la plata chiriei pentru apartamentul proprietate a 

oraşului Ocna Mureş, situat în Ocna Mureş, strada Colonia Monchim, nr.12, bl.7AB-73-ANL, 

sc.B, ap.10, jud. Alba, doamnei Gaşpar Monica – chiriaşa apartamentului în cauză . 

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 nr 2 de pe ordinea de zi. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotoarare nr 2 de pe ordinea de zi, 17 consilieri 

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

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

Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile,  
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Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, adoptăndu-se astfel. Hotararea nr 22 a 

Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 28.02.2013 privind aprobarea Planului de 

organizare a reţelei şcolare de pe raza administrativ-teritorială  a oraşului Ocna Mureş, pentru 

anul şcolar 2013 – 2014. 

.Dl preşedinte de şedinţă dă cuvăntul 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.  

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

Dl preşedinte de şedinta supune la vot proiectul de hotarare nr 3 de pe ordinea de zi, 17 consilieri 

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

Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică,  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, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion adoptăndu-se astfel Hotararea nr. 23 

a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 28.02.2013 privind aprobarea 

înregistrării  în domeniul public al orasului Ocna Mures, a bunurilor rezultate în urma 

investiţiei realizate din fondul I.I.D. pe anul 2012. 

Dl preşedinte de şedintă dă cuvantul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr 4 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare 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 hotarare nr 4 de pe ordinea de zi, 17 consilieri 

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

Horea, Ispas Aurel Costică,  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, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion:, adoptandu-se astfel Hotararea nr. 24 a 

Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 28.02.2013 privind aprobarea parcelării 

imobilului “teren construibil, alei, spaţii verzi” situat administrativ în oraşul Ocna Mureş, 

cartier SODA, în suprafaţă de 45.795 m.p., înscris în C.F. nr.71127 Ocna Mureş, cu nr. top. . 

30/1/1/1/1/1/1/1/1/2; înscrierea, în domeniul privat al orasului Ocna Mures a unei parcele nou 

formate, în vederea clarificării situaţiei juridice a acesteia   

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvantul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre 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 preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5 de pe ordinea de zi, 17 consilieri 

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

Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică,  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, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotararea nr. 25 

a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 28.02.2013 pentru aprobarea 

documentatiei tehnice privind lucrările ,,Modernizare a străzilor Vasile Alecsandri, Dr. Ion 

Raţiu şi T. Vladimirescu” conform proiectului tehnic nr 4/2013 intocmit de către S.C TULIP 

ALBA S.R.L.  

Dl preşedinte de şedintă da cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare 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 sedinţă supune la vot proiectul de hotarare nr. 6 de pe ordinea de zi, 17 consilieri 

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

Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică,  Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, 

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu 
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Vasile, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotararea nr. 26 

a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 28,02,.2013 privind  aprobarea inscrierii, 

in domeniul privat al orasului Ocna Mures a imobilului teren construibil  proprietate de stat, 

înscris în CF 72072 Ocna Mures provenită din conversia de pe hârtie a c.f. 3696, cu nr top. 

1454/138/1/2, în suprafaţă de 1.000 mp, situat administrativ în Ocna Mures, strada Ştefan cel 

Mare, în vederea clarificării situaţiei juridice a acestuia. 

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

ordinea de zi.   

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

Dl secretar: în sală este present şi dl director de la SC PREGO SA Ocna Mureş, aceasta societate SC 

PREGO SA Ocna Mureş este societatea consiliului nostru local, acţionar unic este Consiliul nostru 

local, m-am documentat, am discutat şi cu dl primar şi există un proces-verbal al Curţii de Conturi la 

Primăria oraşului Ocna Mureş şi există un proces-verbal al Curţii de Conturi la SC Prego Sa Ocna 

Mureş, acele bunuri care aparţin domeniului public şi privat şi care au fost concesionate în anul 2002, 

acest contract si-a încheiat valabilitatea pe 12.12.2012, Dl Popa Nicolae a solicitat prelungirea 

termenului de valabilitatea a contractului de concesionare a acestor bunuri, într-o primă fază aceste 

bunuri vor fi preluate, inventariate, evaluate sau reevaluate, unele vor fi casate, vor trebui să fie 

evidenţiate în evidenţa contabilă a Primăriei oraşului Ocna Mureş, după aceea tot dvs veţi hotărâ în 

administrarea cui vor ajunge, faptică şi reală, având in vedere situaşia în care se află, ca părere 

personală se pot atribui aceste bunuri pe perioadă determinaţă, cu plata unei redevenţe, redevenţa este 

o mare problemă, eu asa văd problema, nimeni nu va putea spune că, Consiliul Local al oraşului Ocna 

Mureş nu a sprijinit această societate.  

Dl Leahu Ioan Mircea: acest proiect îl văd împărţit in doua secţiuni: contractul din anul 2002 trebuie 

să facă obiectul unei inventarieri şi să facem o inventariere a spaţiului locativ, daca preluăm acele 

bunuri avem o problemă vis-a- vis de modul de administrare a acestor bunuri pe acestă perioadă până 

până când le vom putea prelua. 

Dl primar: la ora actuală, noi toţi inclusiv Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş suntem în culpă cu 

această societate, apropo de redevenţă, există un contract de concesiune, fără indicatori de 

performanţă nu se poate, toate aceste bunuri pe care propun  să le inventariem  sunt în domeniul 

public al oraşului Ocna Mureş, să nu credeţi că am personal ceva cu cineva. 

Dl Leahu Ioan MIrcea: să nu facem preluare, să facem inventariere.  

Dl primar: eu iniţiind acest proiect de hotărâre de aici încolo este problema Consiliului Local, eu am 

iniţiat acest proiect de hotărâre dvs, d-nelor şi d-lor consilieri decideţi. 

Dl Podariu Pavel: în ce calitate fac inventarierea daca nu preiau această activitate? 

Dl Leahu Iona Mircea: în calitate de proprietar.  

Dl primar: propun un amendament şi anume să se faca inventarierea şi apoi preluarea în domeniul 

public al oraşului Ocna Mureş. .     

Comisiile nr. 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare cu amendamentul propus de către dl 

primar.. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot amendamentul propus de către dl primar, 14 consilieri votează 

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

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

Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, se abtin 

domnii consilieri Ispas Aurel Costică, Leahu Ioan Mircea şi OLtean Dan Gligor. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr 7 cu amendamentul propus de către dl 

primar, 16 consilieri votează ,,pentru” 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, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, se abţine Ispas Aurel Costică adoptându-se 

astfel Hotararea nr. 27 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 28,02,.2013 

privind inventarierea si preluarea,   de  către    Consiliul   local     Ocna Mureş, a unor bunuri ca 
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urmare a încetării Contractului de concesiune nr. 12466/12.12.2002 încheiat între Consiliul local 

Ocna Mureş - concedent, pe de o parte şi S.C. PREGO S.A. Ocna Mureş concesionar, pe de altă 

parte, conform anexelor nr 1,2 şi 3. 

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 hotarare nr. 8 de pe ordinea de zi 

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

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

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

Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică,  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, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotararea nr. 28 

a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 28.02.2013 privind încetarea contractului 

de concesiune nr 2316 din 30.03.2005, începând cu data de 01.03.2013, având ca obiect terenul 

situat în orasul Ocna Mureş, strada Lalelelor, nr 9 înscris in CF nr.1 Ocna Mureş, cu nr top 

1454/138/7 în suprafaţă de 250 mp, prin renunţarea concesionarului Decean Alexandru .  

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. 

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

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, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion:, se abtine Ispas Aurel Costică,  adoptându-se astfel 

Hotararea nr. 29 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 28.02.2013 privind 

clarificarea situaţiei juridice a unor construcţii şi terenuri deţinute de către Societatea 

Comercială S.C. PERSIDA S.R.L. din Ocna.Mureş  

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 hotarare. 

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

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

Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică,  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, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotararea nr. 30 

a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 28.02.2013 privind  propunerile Primăriei 

oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, care vor fi înaintate Prefectului 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 

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 hotarare. 

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

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

Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică,  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, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotararea nr. 31 

a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 28.02.2013 privind mandatarea Primarului 
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oraşului Ocna Mureş ca, în numele şi pe seama autorităţii contractante, să parcurgă toate 

etapele pentru achiziţiile directe, inclusiv semnarea contractelor de achiziţie 

.Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 12 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 12 de pe ordinea de zi 

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

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

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

Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică,  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, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotararea nr. 32 

a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 28.02.2013 privind demolarea construcţiei 

Clădire internat-MAGAZIE din incinta Liceului Tehnologic Ocna Mure, cladire care face parte 

din domeniul public al oraşului Ocna Mureş. 

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 13 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 13 de pe ordinea de zi 

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

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

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

Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică,  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, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotararea nr. 33 

a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 28.02.2013 privind  aprobarea 

documentatiei tehnice privind lucrările ,,Modernizare cartier Uioara de Sus” conform 

proiectului tehnic nr 3/2013 intocmit de către S.C TULIP ALBA S.R.L 

Dl Podariu Pavel: declar şedinţa închisă la ora 18,30. 

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 

E`x:3 Anexe:0. 


