ROMANIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat azi 06 martie 2013, cu ocazia desfăsurării şedinţei extraordinare a Consiliului
local al orasului Ocna Mures.
Participă la şedinţă:
- domnul primar, jr. Vinţeler Silviu;
- domnul viceprimar jr Podariu Pavel Gligor.
- domnul secretar, jr. Nicoară Florinel;
- domnul jr. Pandor Simion Nicusor;
- domnul ing. Olariu Iulian;
- doamna ec Tiuca Orian Mihaela;
- domnul profesor Zamfirescu Florian;
- domnul Giurgiu Nicolae-director Institutul de Cerecetari şi Proiectări
Miniere MINESA SA Cluj Napoca ;
- domnul Cristea Sorin-director R.A Salina Ocna Mureş;
- domnul Mureşan Marius-delegat sătesc Cisteiul de Mureş.
Domnul secretar jur. Nicoara Florinel în conformitate cu dispozitiile 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 Mures procesul verbal al şedinţei anterioare, respectiv al şedinţei ordinară
din data de 28.02.2013.
Procesul verbal al şedinţei de consiliu in cauza, a fost pus la dispoziţia doamnelor si
domnilor consilieri, spre studiu, in timp util, aducându-li-se in acelasi timp la cunoştinţă
că, potrivit legii, “ consilierii au dreptul ca in cadrul şedinţei să conteste conţinutul
procesului verbal şi să ceară mentionarea exactă a opiniilor exprimate in şedinţa
anterioară “.
Domnul preşedinte de şedinta supune la vot procesul-verbal al sedinţei ordinare din
data de 28.02.2013. Este votat in unanimitate, respectiv toti cei 16 consilieri prezenti.
Domnul secretar: avem o nouă şedinţă de Consiliu local , este o şedinţă extraordinară,
la ordinea de zi sunt două proiecte de hotărâri, plus proleme curente, 16 consilieri sunt
prezenţi 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, Podariu Pavel Gligor,
Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, lipseşte domnul
consilier Oltean Dan Gligor, la şedinţă mai participă dl director Giurgiu Nicolae, dl
profesor Zamfirescu Florian.
Domnul secretar: am parcurs cele doua proiecte de hotărâre, sunt legale.
Domnul secretar: aceasta sedinţă a fost legal convocată de catre domnul primar al
oraşului Ocna Mures, în acest sens a emis dispoziţia nr. 271 din data de 27.02.2013,
avand urmatorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea P.U.Z-trecerea, din extravilanul
localităţii Ocna Mureş, în intravilanul acestei localităţi, a terenului în suprafată de 500000
mp, situat administrativ în localitatea Uioara de Sus-Berc, identificat cu C.F nr 72052
Ocna Mureş, cad./top 72052-păşune de 275135 mp., C.F nr 72053 Ocna Mureş, cad./top
72053-păşune de 11025 m.p., CF nr 72054 Ocna Mureş , cad/top .72054 –păşune de
104865 m.p., şi CF nr 72055 Ocna Mureş, cad/top 72055-păşune de 108975 m.p.proprietate a domnului Bartha Bela.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a
imobilelor proprietate privată a oraşului Ocna Mureş-centrala termică cartier Soda,
dezafectată, situată în Ocna Mureş, strada Colonia Monchim, nr 7, compusă din
construcţii şi teren aferent în suprafaţă totală de 416 m.p., înscrise în C.F nr 71126 Ocna
Mureş, cu nr top/cad 71126 .
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
3.PROBLEME CURENTE.
Domnul secretar: dau cuvântul d-lui preşedinte de şedinţă pentru a prelua conducerea
şedinţei.
Domnul Podariu Pavel: eu aş propune să inversăm ordinea de zi, sa începem cu
probleme curente şi apoi să discutăm cele două proiecte de hotarări.
Domnul Podariu Pavel supune la vot ordinea de zi inversată, 16 consilieri votează
,,pentru”. Este votata ordinea de zi.
Domnul Podariu Pavel dă cuvântul d-lui profesor Zamfirescu Iulian.
Domnul profesor Zamfirescu: nimic din ce am discutat în faţa locuitorilor acestui oraş,
în faţa consiliului local nu s-a schimbat, oraşul d-voastră stă pe un fel de gol, în aceste
condiţii există apă subterană care este alimentată, nivelul râului Mureş are 252 m, în
această zonă există urme ale corpului de sare, sunt cca 16 ha de lacuri cu apă sărată, acum
aproape trei ani a mai apărut un lac, sarea la presiune mare se transformă într-un lichid
văscos şi dacă are pe unde, circulă, România are zeci dacă nu sute de astfel de zone.,
oraşul are în unele perioade probleme cu nivelul apelor subterane, ca să putem înţelege
cum circulă apele subterane a trebuit să facem cca 50 de foraje, în acest moment apar
două categorii de probleme , cauza accidentului de acum 3 ani, dacă se mai poate repeta
şi a 2-a problemă cum funcţionează acest sistem al apelor subterane.
Domnul profesor Zamfirescu: după producerea accidentului, noi am masurat poziţia
fundului lacului, iniţial era în centru mai adânc, pericolul cel mai mare era ca pămantul să
continue să se mişte, din masurătorile şi forajele făcute de pe conturul corpului de sare
nivelul apelor subterane a mai săltat, apele subterane au viteze mici, ca să fie nivelul apei
săltat acesta înseamnă că iasă apă, lacul nou format este alimentat cu apă, în zăcământul
de sare sunt cel puţin doua sonde în apropierea lacului nou format care au exploatat sare
în soluţie, sondele şi-au creat câte o caverna jos, apa dulce a ieşit in sterilul din jur, apa
era introdusă în sonda la presiuni foarte mari 30-40-50 bari. În zona noastră există si
goluri preexistente. S-a format un gol, avem circuitul de apa sărată în sus din golurile
preexistente., există sonda 122, în jurul ei bolboroseşte saramură, marnele şi argilele au
porozitate de 80%.

Domnul profesor Zamfirescu: se pune problema ce să facem cu lacul nou creat, o soluţie
ar fi să-l rambleiem, ar trebui cca 5000 camioane de 20 t de pământ, a doua soluţie ar fi
amenajarea acestui lac, respectiv a malurilor, nivelul canaleler de suprafată este
dezastruos, sunt colmatate, exista o bretea care duce apa spre Mureş, în momentul în care
plouă acest sistem de canale induc în tot oraşul nivele foarte înalte, va trebui să vedem ce
se poate face la sistemul de canale pentru îmbunatăţirea funcţionării lor. O altă categprie
de probleme este stabilitatea de ansamblu a a cestui corp de sare, această chestiune care
trebuie să răspundă la chestiuni de riscuri pe termen lung, ne-am apucat să facem o bază
de date , trebuie stabilit unde mai e sare şi unde e golul. Nu există argumente de nici un
fel care să ducă la repetiţia fenomenului din anul 2010 decât daca se introduce apă dulce
pe sistemul corpului de sare. Ideea de bază este sa consumam saramură obţinând un profit
şi să nu pompam apă in Mureş.
Domnul viceprimar prezinta proiectul de hotarare nr. 1 de pe ordinea de zi.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare nr. 1 de pe ordinea de
zi, 16 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,
Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia Anca,
Vinţeler Ion, lipseşte domnul consilier Oltean Dan Gligor, adoptându-se astfel
Hotararea nr. 34 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 06,03.2013
privind aprobarea P.U.Z-trecerea, din extravilanul localităţii Ocna Mureş, în
intravilanul acestei localităţi, a terenului în suprafată de 500000 mp, situat
administrativ în localitatea Uioara de Sus-Berc, identificat cu C.F nr 72052 Ocna
Mureş, cad./top 72052-păşune de 275135 mp., C.F nr 72053 Ocna Mureş, cad./top
72053-păşune de 11025 m.p., CF nr 72054 Ocna Mureş , cad/top .72054 –păşune de
104865 m.p., şi CF nr 72055 Ocna Mureş, cad/top 72055-păşune de 108975 m.p.proprietate a domnului Bartha Bela.
Domnul viceprimar prezintă proiectul de hotarare nr. 2 de pe ordinea de zi.
Dl Stanescu Vasile: cât este valoarea de inventar a cladirii?
Domnul viceprimar: cerem serviciului buget-contabilitate sa ne comunice valoarea de
inventar al cladirii, domnii consilieri votează în unanimitate amânarea discutarii acestui
proiect pentru o dată ulterioară.
Şedinţa se incheie la ora19..
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
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