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R O M Â N I A 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL 

 

 

PROCES-VERBAL 

      

  Incheiat azi  31.07.2013, cu ocazia desfăşurarii şedinţei ordinare  a Consiliului local al oraşului Ocna 

Mureş. 

Participă la sedinţă: 

                        -   domnul primar, jr. Vinţeler Silviu; 

-   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 Păgidean Virgil –delegat sătesc de la Micoşlaca. 

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 ordinară ce a avut loc in 28.06.2013. 

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 15 consilieri prezenţi.  

Dl secretar:  sunt prezenţi la sedinţă un numar de 15 consilieri şi anume Aron Marin, Baciu Ioan, 

Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, 

Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu 

Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cocis Dorin, Vinţeler Ion, lipsesc domnii consilieri Podariu Pavel şi 

Oltean Dan Gligor, este  întrunit cvorumul legal, la şedinţă participă funcţionari publici din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş;  suntem la a 14-a şedinţă din acest an si  

prima  din această lună, iulie.  

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

654 din 17.07.2013 având următorul proiect al ordinii de zi: 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI : 

; 1.PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea înscrierii in domeniul privat al oraşului Ocna 

Mureş a imobilului înscris în CF 72247 Ocna Mureş , cu nr top 2194/1/1/2-curţi, construcţii în 

suprafaţă de 2180 mp şi parcelarea   imobilului respectiv în două noi parcele, conform Documentaţiei 

de parcelare anexată. 

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

 

2. PROIECT DE HOTARARE  privind  aprobarea desfăşurării sărbătorii locale ,,ZILELE 

ORAŞULUI OCNA MUREŞ “ în peroada 17-18 august 2013.  

          Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

  

3.PROIECT DE HOTARARE  privind  aprobarea încheierii unui contract de asociere între Oraşul 

Ocna Mureş şi Asociaţia Culturală „Tradiţii Uiorene” din Ocna Mureş în vederea implementării în 
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comun a proiectelor de interes public local „Realizarea proiectelor cultural-artistice la nivelul oraşului 

Ocna Mureş”.  

         Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  

 

4.PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea participării Oraşului Ocna Mureş prin Ansamblul 

folcloric „Tradiţii Uiorene” din cadrul Casei de cultură Ocna Mureş la Festivalul de folclor „Aproape 

de sat” care se va desfăşura în perioada 2-4 august 2013  în localitatea DORKOVO din Bulgaria. 

         Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  

 

5.PROIECT DE HOTARARE privind  clarificarea situaţiei juridice a investiţiei „Sala de sport a 

oraşului Ocna Mureş”. 

           Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  

 

6.PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea condiţiilor de preluare în domeniul public al 

Oraşului Ocna Mureş, a Podului de cale ferată peste Râul Mureş, situat pe linia C.F. Războieni-

Uioara, km.3 +104, în vederea redeschiderii circulaţiei rutiere şi pietonale. 

  Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  

 

7.PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea înscrierii, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a 

terenului proprietate de stat  în suprafaţă de196 mp, înscris în  C.F. nr. 71359 Ocna Mures, cu nr top 

1210/1/8/24/1/1, având categoria de folosinţă “curţi, construcţii”,  situat administrativ în Ocna Mureş, str. 

Aleea   Independenţei, în vederea clarificării situaţiei juridice a terenului în cauză. 

               Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  

 

8.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea înscrierii, în domeniul privat al oraşului Ocna 

Mureş a terenului proprietate de stat  în suprafaţă de 6 mp, înscris în  C.F. nr. 71827 Ocna Mures, cu 

nr top 1752/3/3, având categoria de folosinţă “curţi, construcţii”,  situat administrativ în Ocna Mureş, 

str. 9 Mai, nr 3, în vederea clarificării situaţiei juridice a terenului în cauză. 

   Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

 

9.PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea înscrierii, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a 

imobilului spaţiu comercial şi teren aferent proprietate  de stat  în suprafaţă de 9 mp, înscris în  C.F. nr. 71822 

Ocna Mures, cu nr top 1752/3/9, având categoria de folosinţă “curţi, construcţii”şi ,,construcţii industriale şi 

edilitare”  situat administrativ în Ocna Mureş, str. 9 Mai, nr.3 în vederea clarificării situaţiei juridice a 

imobilului în  cauză. 

  Iniţiator: primarul oraşului 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. 

  Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

 

11.PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii  

pentru U.A.T. Oraşul Ocna Mureş, conform O.U.G. nr. 77/2013. 

  Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

 

12.PROIECT DE HOTARARE privind dizolvarea  şi lichidarea SC ,,OCNA PREST” SRL cu 

sediul social în oraşul Ocna Mureş, strada Axente Sever.  

     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 
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13. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea înscrierii, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş 

a imobilului spaţiu comercial şi teren aferent proprietate  de stat  în suprafaţă de 7 mp, înscris în  C.F. nr. 

71856 Ocna Mures, cu nr top 1752/3/8, având categoria de folosinţă “curţi, construcţii”şi ,,construcţii 

industriale şi edilitare”  situat administrativ în Ocna Mureş, str. 9 Mai, nr.3 în vederea clarificării situaţiei 

juridice a imobilului  cauză. 

            Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

 

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică, pe o perioadă 

de 49 de ani, a unui teren proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, situat în Ocna Mureş, str. 

Mălinului, f.n, în suprafaţă de 1300 m.p în vederea construirii unui spaţiu comercial. 

          Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

PROBLEME CURENTE: 

 

Dl secretar: domnul primar doreşte să suplimenteze ordinea de zi cu proiectele de la numărul 15 la 21 

si anume cu următoarele proiecte enumerate mai jos:  

 

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înscrierii, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a 

terenului proprietate de stat  în suprafaţă de 700 mp, înscris în  C.F. nr. 72122 Ocna Mures, provenit din 

conversia de pe hărtie a CF nr 1366/Războieni, , cu nr top 359/2/6,  având categoria de folosinţă “curţi, 

construcţii”,  situat administrativ în Ocna Mures, sat  Războieni,  str. Gării, nr 229 H în vederea clarificării 

situaţiei juridice a terenului în cauză. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

 

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea clasificării locuinţei situată în Ocna Mureş, str. 

B.P.Haşdeu, nr 14, înscrisă in CF 72056-C1-U1, cu nr top 1177/1 în suprafaţă de 53,00 mp, compusă din 1 

cameră, 1 bucătărie, 1 antreu, 1 cămară, bunuri indivize comune 50/100, terenul aferent în proprietate in CF 

Colectivă 72056, în locuinţă convenabilă 

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

 

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii 

Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş nr 73 din 25.04.2013. 

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

 

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între 

Primăria oraşului Ocna Mureş şi Agenţia Locală a Energiei Alba-ALEA. 

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

 

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă în cuantum de 1000 

lei/familie pentru familiile  copiilor decedaţi prin inec în data de 11 iulie 2013 

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

 

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 şi modificarea 

listei de investiţii conform anexelor nr 1 şi 2.  

          Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

  

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind preluarea în domeniul public al oraşului Ocna Mureş şi în 

administrarea Consiliului local Ocna Mureş a bunului imobil “Canton Ocna Mureş şi teren aferent” 

situat administrativ în oraşul Ocna Mureş, strada N. Iorga, nr. 2, jud. Alba 

          Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

Dl secretar: domnul primar retrage de pe ordinea de zi proiectele de hotărâre nr 8, 9 13, şi 18. 

Dl secretar: în ultimele trei luni am avut un preşedinte de şedinţă foarte bun, puteţi să îl realegeţi sau 

puteti face alte propuneri.  
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Dl Stoica Alin Sebastian îl propune pe domnul Baciu Ioan ca să fie ales preşedinte de şedinţă.  

Dl Herţeg Horea îl propune pe domnul Stănescu Vasile să fie reales preşedinte de şedinţă.  

Dl secretar supune la vot propunerea d-lui Stoica Alin Sebastian. Este ales preşedinte de şedinţă dl 

Baciu Ioan cu unanimitate de voturi, adica toti cei 14 consilieri prezenţi Aron Marin, Baciu Ioan, 

Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, 

Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu 

Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cocis Dorin. După alegerea preşedintelui de şedinţă a venit la şedinţă şi 

domnul Vinţeler Ion.  

Dl secretar: să îi urăm d-lui Baciu Ioan să fie tot atăt de operativ ca şi domnul Stănescu Vasile. 

Dl secretar: proiectele de hotărâre sunt avizate toate, le-am discutat cu dl primar, cu Pandor Nicuşor , 

cu Mihaela Tiuca.  

Dl Baciu Ioan supune la vot ordinea de zi, aşa cum a fost propusă de către dl primar, este votată în 

unanimitate, respectiv toti cei 15 consilieri prezenţi.   

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 preşedinte de sedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 1 de pe ordinea de zi, 15 consilieri 

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

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

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cocis Dorin, 

Vinţeler Ion, adoptăndu-se astfel Hotararea nr 126 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din 

data de 31.07.2013 privind aprobarea inscrierii in domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a 

imobilului inscris în CF 72247 Ocna Mureş , cu nr top 2194/1/1/2-curţi, construcţii în suprafaţă 

de 2180 mp şi parcelarea   imobilului respectiv în două noi parcele, conform Documentaţiei de 

parcelare anexată. 

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

Dl preşedinte de şedinta supune la vot proiectul de hotarare nr 2, 14 consilieri votează ,,pentru” si 

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

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

Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cocis Dorin, Vinţeler Ion, se abţine Man Florin Augustin . 

adoptăndu-se astfel Hotararea nr. 127 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 

31.07.2013 provind aprobarea desfăşurării sărbătorii locale ,,ZILELE ORAŞULUI OCNA 

MUREŞ “ în peroada 17-18 august 2013. 

Dl preşedinte de şedintă dă cuvantul 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, 14 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, Marele Adrian Cristian, 

Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cocis Dorin, Vinţeler Ion, se abţine 

Man Florin Augustin, adoptându-se astfel Hotararea nr. 128 a Consiliului local al oraşului Ocna 

Mureş din data de 31.07.2013 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între 

Oraşul Ocna Mureş şi Asociaţia Culturală „Tradiţii Uiorene” din Ocna Mureş în vederea 

implementării în comun a proiectelor de interes public local „Realizarea proiectelor cultural-

artistice la nivelul oraşului Ocna Mureş”  
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Dl preşedinte de şedinţă dă cuvantul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre 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 hotărâre nr. 4 de pe ordinea de zi, 15 consilieri 

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

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

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cocis Dorin, 

Vinţeler Ion,   adoptându-se astfel Hotararea nr. 129 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş 

din data de 31.07.2013 privind aprobarea participării Oraşului Ocna Mureş prin Ansamblul 

folcloric „Tradiţii Uiorene” din cadrul Casei de cultură Ocna Mureş la Festivalul de folclor 

„Aproape de sat” care se va desfăşura în perioada 2-4 august 2013  în localitatea DORKOVO 

din Bulgaria. 

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, 15 consilieri 

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

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

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cocis Dorin, 

Vinţeler Ion,   adoptându-se astfel Hotararea nr. 130 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş 

din data de 31.07.2013 privind clarificarea situaţiei juridice a investiţiei „Sala de sport a 

oraşului Ocna Mureş”. 

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 Drăguţ Augustin Iosif: s-a făcut o estimare,  cam cât costă refacerea acestui pod care este foarte 

degradat? 

Dl primar: podul va face parte din drumul judeţean.  

Dl preşedinte de sedinţă supune la vot proiectul de hotarare nr. 6 de pe ordinea de zi, 15 consilieri 

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

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

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cocis Dorin, 

Vinţeler Ion,   adoptându-se astfel Hotararea nr.131 a Consiliului local al orasului Ocna Mures 

din data de 31.07.2013 privind aprobarea condiţiilor de preluare în domeniul public al Oraşului 

Ocna Mureş, a Podului de cale ferată peste Râul Mureş, situat pe linia C.F. Războieni-Uioara, 

km. 3 +104, în vederea redeschiderii circulaţiei rutiere şi pietonale 

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 hotarare 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, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel 

Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, 

Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cocis Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-

se astfel Hotararea nr. 132 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 31.07.2013 

privind aprobarea înscrierii, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a terenului proprietate 

de stat  în suprafaţă de196 mp, înscris în  C.F. nr. 71359 Ocna Mures, cu nr top 1210/1/8/24/1/1, 
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având categoria de folosinţă “curţi, construcţii”,  situat administrativ în Ocna Mureş, str. Aleea   

Independenţei, în vederea clarificării situaţiei juridice a terenului în cauză. 

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. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 10 de pe ordinea de zi 15 consilieri 

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

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

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cocis Dorin, 

Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotararea nr. 133 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din 

data de 31.07.2013 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,  15 consilieri 

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

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

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cocis Dorin, 

Vinţeler Ion,   adoptându-se astfel Hotararea nr. 134 a Consiliului local al orasului Ocna Mures 

din data de 31.07.2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru U.A.T. 

Oraşul Ocna Mureş, conform O.U.G. nr. 77/2013. 

.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,  13 consilieri 

votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas Aurel 

Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, 

Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian,  Vinţeler Ion, se abtine dl Cociş 

Dorin, votează ,,împotrivă” dl Draguţ Augustin Iosif, adoptându-se astfel Hotararea nr. 135 a 

Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 31.07.2013 privind dizolvarea  şi lichidarea 

SC ,,OCNA PREST” SRL cu sediul social în oraşul Ocna Mureş, strada Axente Sever. 

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 14 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 14 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. 14 de pe ordinea de zi,  15 consilieri 

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

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

Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cocis Dorin, Vinţeler 

Ion,:, adoptându-se astfel Hotararea nr. 136 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data 

de 31.07.2013 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică, pe o perioadă de 49 de ani, 

a unui teren proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, situat în Ocna Mureş, str. Mălinului, 

nr 20, în suprafaţă de 1300 m.p în vederea construirii unui spaţiu comercial. 

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 15 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 15 de pe ordinea de zi 
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Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 15, 15 consilieri votează ,,pentru” si 

anume Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel 

Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, 

Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cocis Dorin, Vinţeler Ion,, 

adoptându-se astfel Hotararea nr. 137 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 

31.07.2013 privind aprobarea înscrierii, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a terenului 

proprietate de stat  în suprafaţă de 700 mp, înscris în  C.F. nr. 72122 Ocna Mures, provenit din 

conversia de pe hărtie a CF nr 1366/Războieni, , cu nr top 359/2/6,  având categoria de folosinţă 

“curţi, construcţii”,  situat administrativ în Ocna Mures, sat  Războieni,  str. Gării, nr 229 H în 

vederea clarificării situaţiei juridice a terenului în cauză. 

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 16 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 16 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. 16 , 15 consilieri votează ,,pentru” si 

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

Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, 

Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cocis Dorin, Vinţeler Ion: adoptându-

se astfel Hotararea nr. 138 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 31.07.2013 

privind  aprobarea clasificării locuinţei situată în Ocna Mureş, str. B.P.Haşdeu, nr 14, înscrisă 

in CF 72056-C1-U1, cu nr top 1177/1 în suprafaţă de 53,00 mp, compusă din 1 cameră, 1 

bucătărie, 1 antreu, 1 cămară, bunuri indivize comune 50/100, terenul aferent în proprietate in 

CF Colectivă 72056, în locuinţă convenabilă. 

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 17 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 17 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. 17, 15 consilieri votează ,,pentru” si 

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

Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, 

Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cocis Dorin, Vinţeler Ion adoptându-

se astfel Hotararea nr. 139 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 31.07.2013 

privind  îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al oraşului Ocna 

Mureş nr 73 din 25.04.2013. 

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 19 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 19 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. 19, 15 consilieri votează ,,pentru” si 

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

Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, 

Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cocis Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-

se astfel Hotararea nr. 140 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 31.07.2013 

privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă în cuantum de 1000 lei/familie pentru 

familiile  copiilor decedaţi prin inec în data de 11 iulie 2013. 

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 20 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 20 de pe ordinea de zi. 

Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare 
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Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 20, 15 consilieri votează ,,pentru” si 

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

Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, 

Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cocis Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-

se astfel Hotararea nr. 141 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 31.07.2013 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 si modificarea listei de investitii conform 

anexelor nr 1 şi 2.  

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 21 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 21 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. 21, 15 consilieri votează ,,pentru” si 

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

Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, 

Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cocis Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-

se astfel Hotararea nr. 142 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 31.07.2013 

privind preluarea în domeniul public al oraşului Ocna Mureş şi în administrarea Consiliului 

local Ocna Mureş a bunului imobil “Canton Ocna Mureş şi teren aferent” situat administrativ 

în oraşul Ocna Mureş, strada N. Iorga, nr. 2, jud. Alba 

Probleme curente 

1. Dl Pandor Nicusor prezintă  adresa nr 11101 din 08.06.2013 din partea Compartimentului 

Relaţii cu publicul, informatizare privind un raport semestial privind activitatea de soluţionare 

a petiţiilor pe perioada ianuarie-iunie 2013. 

2. Dl Pandor Nicusor prezintă  adresa nr 9879 din 12.06.2013 din partea S.C Prego SA Ocna 

Mureş prin care solicită încredinţarea spre administrare a bunurilor care au făcut obiectul 

contractului de concesiune nr 12466 din 12.12.2002, încheiat între Consiliul Local Ocna 

Mureş şi S.C Prego SA Ocna Mureş  

3. Dl Pandor Nicusor prezintă  cererea nr. 9776 din 11.06.2013 a d-nei Marina Sidonia pentru a 

se face demersurile necesare către Liceul Teoretic ,,Petru Maior”în vederea plăţii in favoarea 

d-nei Marina Sidonia a drepturilor băneşti cuvenite ca urmare a absolvirii cursurilor 

universitare, probate cu adeverinţa nr 1992/23.07.2009 eliberată de către Universitatea Spiru 

Haret. 

Dl Baciu Ioan: declar şedinţa închisă la ora 18,30.  

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 
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