ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat azi, 14 ianuiarie 2013, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş.
Participă la şedintă:
- domnul primar, jr. Vinţeler Silviu
- domnul viceprimar, jr Podariu Pavel Gligor;
- domnul secretar, jr. Nicoară Florinel;
- domnul jr. Pandor Simion Nicuşor;
- domnul ec. Şerbu Ioan;
- doamna ec Tiuca Orian Mihaela;
- domnul ing. Olariu Iulian;
- domnul Mihălţan Horea;
- domnul Nistor Cătălin;
- domnul Mureşan Marius-delegat sătesc de la Cisteiul de Mureş.
Domnul secretar jur. Nicoară Florinel 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 de indată din data de 09.01.2013.
Procesul verbal al şedinţei de consiliu in cauză, 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 si sa ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în
şedinţa anterioară “.
Domnul secretar: la şedinţă sunt prezenti un număr de 16 consilieri locali 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 domnul consilier Ispas Aurel
Costică. La şedinţă mai participă personal din cadrul Primăriei oraşului Ocna Mureş, de
la Cisteiul de Mureş domnul Mureşan Marius-delegat sătesc şi doi reprezentanţi ai presei
Nistor Cătălin şi Mihălţan Horea.
Domnul secretar:d-nelor şi d-lor consilieri într-un interval scurt de timp am
reuşit să ne adunăm în această şedinţă de consiliu local , prima şedinşă de consiliu local
din acest an s-a desfaşurat pe data de 09.01.2013.
Domnul secretar: este o şedinţă extraordinară, această sedinţă a fost legal
convocată de catre domnul primar al oraşului Ocna Mureş, în acest sens a emis dispoziţia
nr. 2 din data de 09 ianuarie 2013, având următorul
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PROIECT AL ORDINII DE ZI
1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea noilor valori impozabile, taxele şi
impozitele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica în anul fiscal 2013 la
nivelul oraşului Ocna Mureş.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului Planului de organizare a
reţelei scolare de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Ocna Mureş, pentru anul
2013-2014, care va fi înaintat spre avizare Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba conform
anexei-parte integrantă a prezentei hotărâri .
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
PROBLEME CURENTE:
Domnul secretar: dă cuvantul d-lui preşedinte de şedinţă Podariu Pavel pentru a
prelua conducerea şedinţei.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot procesul verbal al sedinţei anterioare,
respectiv al şedinţei din data de 09.01.2013. Este votat in unanimitatate, respectiv toţi cei
16 consilieri prezenţi.
Domnul presedinte de sedintă supune la vot ordinea de zi, toti cei 16 consilieri
prezenţi voteaza " pentru ".Este adoptată ordinea de zi cu unanimitate de voturi.
Domnul presedinte de sedinta dă cuvantul domnului primar pentru a prezenta
proiectul de hotarare nr. 1 de pe ordinea de zi.
Domnul primar prezintă proiectul de hotarare nr. 1 de pe ordinea de zi.
Domnul primar:acest proiect de hotărâre a fost publicat pe site-ul Primăriei şi
trimis pe mail tuturor consilierilor.
Domnul preşedinte de sedinţă 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, 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 domnul consilier Ispas Aurel Costică, adoptăndu-se astfel
Hotararea nr. 4 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 14.01.2013
privind aprobarea noilor valori impozabile, taxele şi impozitele locale şi alte taxe
asimilate acestora ce se vor aplica în anul fiscal 2013 la nivelul oraşului Ocna
Mureş.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvantul domnului primar pentru a prezenta
proiectul de hotarare nr. 2 de pe ordinea de zi.
Domnul primar prezintă proiectul de hotarare nr. 2 de pe ordinea de zi.
Domnul primar:astăzi va trebui să adoptăm proiectul planului de organizare a
reţelei şcolare de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ocna Mureş, urmează ca
ciclul gimnazial de la Scoala Uioara de Sus şi Cisteiul de Mureş să fie aduse la Scoala
Lucian Blaga..
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotatare nr. 2 de pe
ordinea de zi, 15 consilieri voteaza “ pentru “ şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu
Ioan Daniel, Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian
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Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Glgligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu
Vasile, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, Man Florin Augustin, dl
Draguţ Augustin Iosif se abţine, lipseşte dl consilier Ispas Aurel Costică., adoptându-se
astfel Hotararea nr. 5 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de
14.01.2013 privind aprobarea proiectului Planului de organizare a reţelei scolare de
pe raza administrativ-teritorială a oraşului Ocna Mureş, pentru anul 2013-2014,
care va fi înaintat spre avizare Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba conform
anexei-parte integrantă a prezentei hotărâri .
Probleme curente:
1. Dl Pandor Simion Nicuşor citeşte adresa nr 3 din 09.01.2013 a Grădiniţei cu
program normal nr 2 Ocna Mureş înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş cu nr 251
din 09.01.2013 prin care solicită aprobare pentru schimbarea denumirii Gradiniţei în
Grădiniţa cu program prelungit ,,Copii Salinei”.
Dl Vinţeler Ion: dacă această unitate de învăţământ ar purta acest nume ar trebui să
fie finanţată de Salina, aşa ar putea fi justificată denumirea.
Dl Stanescu Vasile: e bine ca sediul social să fie la Grădiniţa cu program prelungit
pe strada Brazilor, nr 18.
Dl viceprimar: să ne trimită Grădiniţa nr 2 hotărârea Consiliului de Administaţie
referitor la această solicitare.
2. Dl Pandor Simion Nicuşor informeza consiliul local asupra stadiului celor 3
procese pe rol cu şcolile din zonă, astfel:
- Dosar nr. 15151/107/2012 , reclamant Sindicatul Invătământ Alba, pârâti Şcoala
Lucian Blaga Ocna Mureş si Consiliul local Ocna Mureş, având ca obiect drepturi baneşti
restante, faza procesuală - fond, cu prim termen de judecată la 05.02.2013;
- Dosar nr.11051/107/2010, reclamant Sindicatul Invăţământului Preuniversitar Alba,
pârâti Şcoala Lucian Blaga Ocna Mureş si Consiliul local Ocna Mureş , având ca obiect
drepturi baneşti restante, faza procesuală - recurs, cu termen de judecată la 14.01.2013;
- Dosar nr. 15153/107/2013, reclamant Sindicatul Liber Invăţământ Alba, pârâţi Grup
Scolar de Chimie Industriala Ocna Mureş si Consiliul local Ocna Mureş, având ca obiect
drepturi băneşti restante, faza procesuală – fond, cu prim termen de judecată la
15.01.2013;
În toate cele trei cauze se vor formula si depune acte procedurale in apărare, prin care
se invocă, pe cale de excepţie, lipsa calităţii procesuale pasive a CLOM dată atât de
faptul ca consiliile locale nu au calitatea de ordonatori principali de credite cât si de
faptul ca finanţarea cheltuielilor de personal in învăţământ se face din cota de TVA prin
Ministerul Finantelor si nu din bugetul local.
3. Dl Horea Herţeg: ce se întămplă cu cele două clădiri în care funcţionează scolile de
Cisteiul de Mureş si Micoşlaca? Să nu se dărâme peste un an.
4. Dl Vinţeler Ion: Casa de Cultură prin Asociaţia ,,Tradiţii Uiorene” a dus faima
oraşului în intregul judeţ, în ţară şi peste hotare, să ne schimbăm atitudinea faţă de Casa
de Cultură şi faţă de copii.
Dl Vinţeler Ion: comentează articolul apărut pe site-ul Ocnamureşanul referitor la un
concert de colinde desfăşurat in 21.12.2012.
Dl Drăgut Augustin Iosif: dăm atăta importanţă la parerea unui om, să ascultăm
părerea fiecaărui om, îl facem personaj ilustru pe domnul Horea Mihălţan.
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Şedinţa se încheie la ora 19,00.
Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces-verbal.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Jr. Podariu Pavel

SECRETARUL OR. OCNA MURES,
Jr. Nicoara Florinel

INTOCMIT,
Ec Tiuca Orian Mihaela

RED/DACT:T.O.M.
.EX:3 ANEXE:0
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