ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Incheiat azi 13.06.2013, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare 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 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 ordinare ce a avut loc in 30.05.2013.
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, Ispas Aurel Costica, 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, lipseşte dl
consilier Vinţeler Ion.
Dl secretar:şedinţă de Consiliu local se desfăşoară în mod corespunzător, de aici si rezultate pe
masură, şedinţe scurte, proiecte de hotărâre adoptate şi respectarea jurământului pe care l-ati dat , dnelor şi d-lor consilieri de a fi în slujba comunităţii, ne întălnim astăzi într-o zi importantă, este
Ispasul, Înălţarea Domnului Isus Cristos.
Dl secretar: este o şedinţă extraordinară, convocată de către dl primar în care sens a emis dispoziţia nr
561/07.06.2013, având următorul proiect al ordinii de zi:
PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1.PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2013 conform anexei nr 1 şi
modificarea listei de investiţii conform anexelor nr 2 şi 3.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei pentru vânzarea prin licitaţie
publică cu strigare a centralei termice din cartierul SODA conform HCLOM nr 51 din 27.03.2013.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei - Proiect nr.2/2013 “Modernizare
Casa de Cultură Ocna Mureş, jud. Alba” întocmit de S.C. AREAL ARHITECTURĂ S.R.L.Ocna
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Mureş; aprobarea achiziţiei publice pentru realizarea lucrării “Modernizare Casa de Cultură oraş
Ocna Mureş, jud. Alba”, cod CPV: 45453000-7 prin procedura ,,cerere de oferte” criteriul de atribuire
fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
4.PROIECT DE HOTARARE privind
aprobarea documentaţiei - Proiect nr.122/2013
“Modernizare piaţa agro-alimentară oraş Ocna Mureş, jud. Alba” întocmit de S.C. MURO INSTAL
S.R.L.; aprobarea achiziţiei publice pentru realizarea lucrării “Modernizare piaţa agro-alimentară oraş
Ocna Mureş, jud. Alba”, cod CPV:45213140-6 prin procedura ,,cerere de oferte” criteriul de atribuire
fiind ,,preţul cel mai scăzut”
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
5.PROIECT DE HOTARARE privind amânarea încheierii contractelor de concesionare a spaţiilor
cu destinaţia de cabinete medicale situate în clădirea în care a funcţionat Policlinica oraşului Ocna
Mureş.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
6.PROIECT DE HOTARARE privind privind aprobarea parcelarii unui imobil în suprafaţă de
45757 mp situat în cartierul SODA, oraşul Ocna Mureş, judeţul Alba, înscris in 71127Ocna Mureş, nr
cad 30/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2 teren pentru construcţii, alei, spaţii verzi, conform Documentaţiei de
parcelare anexată.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
Dl secretar: avem cvorum în sală, pe ordinea de zi sunt înscrise un număr de 6 proiecte de hotărâri, am
înţeles de la domnul primar că proiectul de hotărâre nr 6 va fi retras de pe ordinea de zi, va trebui să
clarificăm situaţia juridică pe fiecare parcelă în parte, proiectul respectiv va putea fi introdus în cadrul
şedinţei ordinare ce va urma în luna aceasta. Analizând proiectele de hotărâri impreună cu dl primar,
cu dl Pandor şi cu d-na Tiuca, am constatat ca sunt legale, la şedinţă mai participă şi delegatul sătesc
de la Cisteiul de Mureş, şi funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
oraşului Ocna Mureş, dau cuvântul d-lui preşedinte de şedinţă pentru a prelua conducerea şedinţei.
Dl Stănescu Vasile: la ordinea de zi sunt înscrise 6 proiecte de hotărâre, proiectul de hotărâre nr 6 îl
retrage de pe ordinea de zi dl primar.
Dl Stănescu Vasile supune la vot ordinea de zi cu cele 5 proiecte rămase pe ordinea de zi, 16 consilieri
votează ,,pentru”ordinea de zi 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, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor,
Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cocisş Dorin. Este adoptată astfel ordinea de zi cu
unanimitate de voturi.
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvăntul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr 1 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr 1 de pe ordinea de zi.
Dl preşedinte de şedinta supune la vot proiectul de hotarare nr 1, 16 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, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica
Alin Sebastian, Cociş Dorin, adoptăndu-se astfel Hotararea nr.103 a Consiliului local al oraşului
Ocna Mureş din data de 13.06.2013 provind rectificarea bugetului pe anul 2013 conform anexei
nr 1 şi modificarea listei de investiţii conform anexelor nr 2 şi 3.
Dl preşedinte de şedintă dă cuvantul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr 2 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr 2 de pe ordinea de zi.
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Dl secretar: aş avea de propus un amendament, sa fie introdus un nou articol in cuprinsul hotărâri şi
anume:,,Hotărârea Consiliului Local nr 51 din 27.03.2013 se modifică şi se completează în mod
corespunzător” .
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul propus de către dl secretar, 16 consilieri votează
,,pentru” acest amendament 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, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor,
Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare nr 2 de pe ordinea de zi, în întregime, cu
amendamentul propus de către dl secretar, 16 consilieri voteaza ,,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,
Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin,
adoptandu-se astfel Hotararea nr. 104 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de
13.06.2013 privind aprobarea documentaţiei pentru vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a
centralei termice din cartierul SODA conform HCLOM nr 51 din 27.03.2013.
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvantul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 3 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 3 de pe ordinea de zi.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre 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, Ispas Aurel Costica, 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 adoptându-se astfel Hotararea nr. 105 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mureş din data de 13.06.2013 privind aprobarea documentaţiei - Proiect
nr.2/2013 “Modernizare Casa de Cultură Ocna Mureş, jud. Alba” întocmit de S.C. AREAL
ARHITECTURĂ S.R.L.Ocna Mureş; aprobarea achiziţiei publice pentru realizarea lucrării
“Modernizare Casa de Cultură oraş Ocna Mureş, jud. Alba”, cod CPV: 45453000-7 prin
procedura ,,cerere de oferte” criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
Dl preşedinte de şedintă da cuvântul 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
Dl preşedinte de sedinţă supune la vot proiectul de hotarare 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, Ispas Aurel Costica, 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 adoptându-se astfel Hotararea nr. 106 a Consiliului local
al orasului Ocna Mures din data de 13.06.2013 privind aprobarea documentaţiei - Proiect
nr.122/2013 “Modernizare piaţa agro-alimentară oraş Ocna Mureş, jud. Alba” întocmit de S.C.
MURO INSTAL S.R.L.; aprobarea achiziţiei publice pentru realizarea lucrării “Modernizare
piaţa agro-alimentară oraş Ocna Mureş, jud. Alba”, cod CPV:45213140-6 prin procedura
,,cerere de oferte” criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”
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 hotarare nr. 5 de pe ordinea de zi
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 5, 16 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, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin
Sebastian, Cociş Dorin adoptându-se astfel Hotararea nr. 107 a Consiliului local al orasului Ocna
Mures din data de 13.06.2013 privind amânarea încheierii contractelor de concesionare a
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spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale situate în clădirea în care a funcţionat Policlinica
oraşului Ocna Mureş.
Dl Stănescu Vasile:să-i spunem la mulţi ani colegului nostru Ispas Aurel Costică.
Dl Stanescu Vasile: declar şedinţa închisă la ora 18,00..
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Ing. Stanescu Vasile

Secretar oras,
jr. Florin Nicoara

Întocmit,
Ec Tiuca Orian Mihaela

Red/Dact:T.O.M
Ex:3 Anexe:0.
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