ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat azi 14.02.2013, cu ocazia desfasurarii sedintei " extraordinare " a
Consiliului local al orasului Ocna Mures.
Participa la sedinta:
- dl. primar, jr. Vinteler Silviu;
- dl. secretar, jr. Nicoara Florinel;
- dl. viceprimar, jr. Podariu Pavel Gligor;
- dl. jr. Pandor Simion Nicusor;
- dl. ing. Sanislav Nicolaie;
- d-na. Stoia Alina Lucia;
- dl. Muresan Marius, delegat satesc Cisteiu de Mures;
- d-na. Borsia Andreea;
- d-na. Baurda Laura;
- dl. Bartha Balas.
Domnul secretar jur. Nicoara Florinel, in conformitate cu dispozitiile art.
42 p-ctul 5 din Legea nr. 215 din 21 aprilie 2001 privind administratia publica locala, cu
modificarile si completarile ulterioare, republicata in anul 2007, supune aprobarii
Consiliului local al orasului Ocna Mures, procesul verbal al sedintei “ ordinare “ din data
de 31.01.2013
Procesul verbal al sedintei de consiliu in cauza, a fost pus la dispozitia doamnelor
si domnilor consilieri, spre studiu, in timp util, aducandu-li-se in acelasi timp la
cunostinta ca potrivit legii, “ consilierii au dreptul ca in cadrul sedintei sa conteste
continutul procesului verbal si sa ceara mentionarea exacta a opiniilor exprimate in
sedinta anterioara “.
Domnul presedinte de sedinta Podariu Pavel Gligor supune la vot procesul verbal
din data de 31.01.2013, este votat in unanimitate "pentru".
Domnul secretar jr. Nicoara Floinel: sedinta este publica, este convocata de
domnul primar al orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu conform Dispozitiei de
convocare nr. 145/08.02.2013, consilieri prezenti in sala sunt 15 din totalul de 17
consilieri si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Dragut Augustin Iosif,
Herteg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele
Adrian Cristian, Nicoara Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor,
Stanescu Vasile, Stoica Alin Sebastian si Vinteler Ion, absenteaza consilierii Man Florin
Augustin si Silip Claudia Anca.
Domnul secretar: este a patra sedinta din acest an, este o prezenta buna la aceasta
sedinta, este convocta de domnul primar, pe ordinea de zi este inscris un singur proiect de
hotarare. Sunt si probleme curente. Proiectul este analizat, am ajuns la concluzia ca este
legal si se incadreaza cu dispozitiile legale, sedinta este extraordinara si are urmatorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PUZ - " Schimbarea destinatiei din
pasune extravilan in arator intravilan pentru construirea unei exploatari de balastiera, a
unui parc voltaic si a unui drum de acces " pentru terenul in suprafata de 500000 m.p.,
situat administrativ in localitatea Uioara de Sus - Berc, identificat cu CF nr. 72052 Ocna
Mures, cad./top. 72052 - pasune de 275135 m.p., CF nr. 72053 Ocna Mures,
cad./top.72053 - pasune de 11025 m.p., CF nr. 72054 Ocna Mures, cad./top. 72054 pasune de 104865 m.p. si CF nr. 72055 Ocna Mures, cad./top.72055 - pasune de 108975
m.p., proprietate a domnului Bartha Balas.
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu;
Domnul secretar da cuvantul domnului presedinte de sedinta.
Domnul presedinte de sedinta da citire ordinei de zi si o supune la vot.
Ordinea de zi este votata in unanimitate, 15 consilieri voteaza " pentru ".
Domnul presedinte de sedinta Podariu Pavel Gligor da citire proiectului de
hotarare nr. 1 de pe ordinea de zi. Este referat, raport, cerera domnului Bartha Balas,
declaratie data la notar si documentatia - PUZ-ul.
Domnul consilier Oltean Dan Gligor: s-a tinut cont daca este zona inundabila?
Domnul Bartha Balas: este avizul de la Apele Romane.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 1 de pe
ordinea de zi, 15 consilieri voteaza "pentru" si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu
Ioan Daniel, Dragut Augustin Iosif, Herteg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia
Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoara Marcela Elena, Oltean Dan
Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stanescu Vasile, Stoica Alin Sebastian si Vinteler Ion,
adoptandu-se astfel Hotararea nr. 20 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din
data de 14.01.2013 privind aprobarea PUZ - " Schimbarea destinatiei din pasune
extravilan in arator intravilan pentru construirea unei exploatari de balastiera, a
unui parc voltaic si a unui drum de acces " pentru terenul in suprafata de 500000
m.p., situat administrativ in localitatea Uioara de Sus - Berc, identificat cu CF nr.
72052 Ocna Mures, cad./top. 72052 - pasune de 275135 m.p., CF nr. 72053 Ocna
Mures, cad./top.72053 - pasune de 11025 m.p., CF nr. 72054 Ocna Mures, cad./top.
72054 - pasune de 104865 m.p. si CF nr. 72055 Ocna Mures, cad./top.72055 - pasune
de 108975 m.p., proprietate a domnului Bartha Balas.
La ora 17,34 ajunge la sedinta si domnul Consilier Man Florin Augustin.
PROBLEME CURENTE:
1. Dl. jr. Pandor Nicusor prezintă cererea nr. 1269/29.01.2013 prin care dna.Cismaş Cosmina Adriana, chiriasa in ap. 10, sc.A, bl.72 ANL, solicită aprobare pentru
montarea unei centrale termice pe gaz în apartamentul închiriat.
Consilierii locali prezenţi aprobă să i se comunice răspuns în sensul că se aprobă
montarea centralei termice, însă pe cheltuiala exclusivă a chiriaşului, fără deducere din
chirie a investiţiei, iar la încetarea contractului acesta are dreptul de a ridica centrala, cu
excepţia instalaţiei de gaze naturale care rămâne în proprietatea Oraşului Ocna Mureş,
fără nici un fel de despăgubire în sarcina acestuia.
2. Dl. Pandor prezintă adresa nr. 2041/11.02.2013 prin care domnul Stoica Liviu din
Bucureşti solicită relaţii asupra situatiei juridice a locului de veci pe care il are
concesionat in cimitirul orăşenesc Ocna Mureş, Contract de concesiune nr.

538/15.08.2003.
Consilierii locali aprobă să i se comunice faptul că situatia juridică a contractelor de
concesiune pentru locurile de veci ramane deocamdată neschimbată, acestea sunt valabile
si concesionarii vor fi înştiinţaţi în timp util asupra oricăror modificări.
3. Dl. Pandor prezintă adresa nr. 33/29.01.2013 inregistrată la Primăria Ocna Mureş
cu nr. 1283/29.01.2013 prin care S.C. PREGO S.A. Ocna Mureş prin lichidator judiciar
solicită prelungirea valabilităţii Contractului de concesiune nr. 12466/12.12.2002.
Consilierii locali hotărăsc ca această problemă să fie discutată în şedinţa ordinară.
Dl. Pandor precizează că xerocopii după cele trei acte prezentate la punctul
"probleme curente" au fost predate preşedinţilor celor două comisii ale consiliului local.

Sedinta se incheie la ora 17,40.-

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Jr. Podariu Pavel Gligor

SECRETAR,
Jr. Nicoara Florinel

INTOCMIT,
Stoia Alina Lucia

