ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Incheiat azi 25.04.2013, cu ocazia desfăşurarii şedinţei ordinare 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 ing. Sanislav Nicolaie;
- domnul Olariu Iulian;
- domnul Mureşan Marius –delegat sătesc Cisteiul de Mureş;
- domnul Păgidean Virgil –delegat sătesc de la Micoşlaca, ales in data de 21.04.2013;
- domnul Tritean Vasile de pe str Stefan Augustin, nr 3 şi Scoarţă Gheorghe de pe str
Stefan Augustin , nr 5.
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 extraordinară ce a avut loc in 09.04.2013.
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 17 consilieri prezenţi.
Dl secretar: sunt prezenţi la sedinţă un numar de 17 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, Şilip Claudia Anca, Vinţeler
Ion, în aceste condiţii şedinţa se poate desfăsura în cele mai bune condiţii fiind întrunit cvorumul
legal, la şedinţă participă funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului
Ocna Mureş; mai participă şi delegatul sătesc de la Cisteiul de Mureş-domnul Mureşan Marius şi
delegatul sătesc de la Micoşlaca, suntem la a 9-a şedinţă din acest an si a 2-a din această lună, aprilie.
Dl secretar: şedinţa este ordinară, convocată legal de catre dl primar in care sens a emis dispozţia nr
366 din 17.04.2013 având următorul proiect al ordinii de zi:

PROIECT AL ORDINII DE ZI :
1. PROIECT DE HOTARARE privind prelungirea termenului de închiriere a unor apartamente
construite în regim ANL din oraşul Ocna Mureş.
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu.
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2. 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.
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu.
3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Procedurii Operaţionale pentru acordarea scutirilor
la plata obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere).
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu.
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale
din oraşul Ocna Mureş.
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu.
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea parcelarii unui teren în suprafaţă de 40340 mp
situat în extravilanul localităţii Uioara de Sus, tarlaua ,,Berc” înscris in CF 72147 Ocna Mureş, nr cad
305/1, 303/1, 301/1, 301/2 păşune conform Documentaţiei de parcelare anexată.
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu.
6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea inscrierii, in domeniul privat al orasului Ocna
Mures a imobilului proprietate de stat compus din piaţă şi curte aferente în suprafaţă totală de 923
m.p., situat administrativ în Ocna Mures, strada 9 Mai, nr.2, jud. Alba şi înscris in CF 1 Ocna
Mureş cu nr top 1056 ; parcelarea imobilului conform Documentaţiei de parcelare anexată.
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu;
7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de executie a bugetului local pe anul
2012 conform anexelor nr. 1 si 2.
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu.
8. PROIECT DE HOTARARE privind prelungirea străzii Ciocârliei din oraşul Ocna Mureş .
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu.
9. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea, în lei, la cursul de referinţă al BNR valabil la data
de 30.04.2013, a redevenţelor şi chiriilor pentru contractele în derulare şi a căror preţuri au fost
stabilite iniţial în valută.
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu.
10. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea, organizarea
şi funcţionarea teraselor sezoniere pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat al oraşului
Ocna Mureş
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu;
11. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor
administrate de către Consiliul local al oraşului Ocna Mureş.
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu;
12. PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea unui teren în vederea construirii de sediu
firmă, birouri.
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu;
13. PROIECT DE HOTARARE privind vânzarea, prin licitaţie publică, în vederea demolării, a
unor construcţii proprietate privată a oraşului Ocna Mureş.
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu;
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14. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea noii Organigrame şi a noului Stat de funcţii
pentru angajaţii cu contract individual de muncă din compartimentele aflate în cadrul aparatului de
specialitate al primarului sau din subordinea Consiliului local al oraşului Ocna Mureş.
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu;
15. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea încheierii unui contract de cesiune având ca
obiect închirierea unui spaţiu comercial proprietate a oraşului Ocna Mureş.
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu;
16. PROIECT DE HOTARARE pentru revocarea HCLOM nr. 47/27.03.2013 privind “acordarea
de înlesniri la plata creanţelor contractuale accesorii (majorări de întârziere) datorate bugetului
local şi care au ca izvor contracte de folosinţă a unor bunuri proprietate publică sau privată a
oraşului Ocna Mureş”.
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu;
17. PROIECT DE HOTARARE pentru revocarea HCLOM nr. 41/27.03.2013 privind “aprobarea
documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE CAPACIŢĂŢI DE DEPOZITARE ŞI
STOCARE A PRODUCŢIEI AGRICOLE DE CEREALE + CONSTRUIRE DEPOZIT PRODUSE
AGROCHIMICE-EXTRAVILAN OCNA MURES, JUDEŢUL ALBA”
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu;
18. PROIECT DE HOTARARE pentru revocarea HCLOM nr. 32/28.02.2013 privind “demolarea
construcţiei Clădire internat-MAGAZIE din incinta Liceului Tehnologic Ocna Mureş cladire care
face parte din domeniul public al oraşului Ocna Mureş”.
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu;
19.PROBLEME DIVERSE
Dl secretar: la ordinea de zi sunt înscrise 18 peroiecte de hotarare, am parcurs proiectele de hotărâre,
le-am revăzut cu iniţiatorul acestora, respectiv dl primar, din punctul meu de vedere aş îndrăzni să
spun că proiectele de hotărâre au suport legal, vă doresc tuturor sărbători fericite, la şedinţă participă
şi cetaţeni ai oraşului Ocna Mureş, delegatii săteşti de la Cisteiul de Mureş şi Micoşlaca.
Dl secretar: avem o prezenţă foarte bună, sunt prezenti toţi cei 17 consilieri ai oraşului Ocna Mureş,
rog respectuos pe dl preşedinte de şedinţă să preia de iure şi de facto conducerea şedinţei.
Dl Stănescu Vasile: să ascultăm doleanţele cetăţenilor care au venit la şedinţa consiliului local şi apoi
să votăm ordinea de zi. Toţi consilierii prezenţi sunt de acord cu această propunere.
Dl Stănescu Vasile dă cuvăntul d-lui Tritean Vasile de pe strada Stefan Augustin nr 3.
Dl Tritean Vasile: dorim să fie mutate tmberoanele de gunoi sus pe platou, unde au mai fost instalate.
Dl primar: trebuie să identificăm altă locaţie şi apoi le vom muta.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi astfel că proiectul de hotărâre nr 5 să fie discutat
primul. Dl Stănescu Vasile supune la vot ordinea de zi cu propunerea ca proiectul de hotărare nr 5 să
fie discutat primul, este votată în unanimitate, respectiv toţi cei 17 consilieri prezenţi.
Dl preşedinte de şedintă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr 5 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă proiectiul de hotărâre nr 5 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 5 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, votează ,,împotrivă” dl Ispas Aurel Costică adoptăndu-se
astfel Hotararea nr 62 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 25.04.2013 privind
aprobarea parcelarii unui teren în suprafaţă de 40340 mp situat în extravilanul localităţii
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Uioara de Sus, tarlaua ,,Berc” înscris in CF 72147 Ocna Mureş, nr cad 305/1, 303/1, 301/1, 301/2
păşune conform Documentaţiei de parcelare anexată.
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvăntul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 1 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr 1 de pe ordinea de zi.
Comisia nr 2 propune următorul amendament: chiria să fie achitată la zi, inclusiv luna martie 2013.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare nr 1 de pe ordinea de zi, cu
amendamentul propus de comisia nr 2.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotoarare nr 1 de pe ordinea de zi, cu
amendamentul propus de către comisia nr 2, 17 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, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia
Anca, Vinţeler Ion, adoptăndu-se astfel. Hotararea nr 63 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 25.04.2013 privind prelungirea termenului de închiriere a unor apartamente
construite în regim ANL din oraşul Ocna Mureş.
.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.
Dl Secretar: am discutat şi cu dl primar problema aceasta, propunerea rămâne doar pentru cei trecuţi
în anexă la poziţia nr 1, pentru cei de la poziţia nr. 2, pentru fam Costin terenul să fie trecut în
proprietatea privată, pot să-l cumpere sau să-l concesioneze.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare cu propunerea făcută de catre dl
secretar..
Dl preşedinte de şedinta supune la vot proiectul de hotarare nr 2 cu propunerea d-lui secretar, de a fi
trecuţi în anexă la hotărâre doar titularii de la poziţia nr 1 de pe ordinea de zi, 16 consilieri votează
,,pentru” si 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, votează ,,împotrivă” Ispas Aurel Costică, adoptăndu-se astfel
Hotararea nr. 64 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 25.04.2013 provind
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 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, 17 consilieri
voteaza ,,pentru” si 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, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile,
Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, adoptandu-se astfel Hotararea nr. 65 a
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 25.04.2013 privind aprobarea Procedurii
Operaţionale pentru acordarea scutirilor la plata obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de
întârziere).
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.
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Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre 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, 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, votează ,,împotrivă” dl. Ispas Aurel Costivă,
adoptându-se astfel Hotararea nr. 66 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de
25.04.2013 privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale din oraşul 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 preşedinte de sedinţă supune la vot proiectul de hotarare nr. 6 de pe ordinea de zi, 16 consilieri
votează ,,pentru” si 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, votează ,,împotrivă” dl Ispas Aurel Costică,
adoptându-se astfel Hotararea nr. 67 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de
25.04.2013 privind aprobarea inscrierii, in domeniul privat al orasului Ocna Mures a imobilului
teren proprietate de stat în suprafaţă totală de 923 m.p., situat administrativ în Ocna Mures,
strada 9 Mai, nr.2, jud. Alba şi înscris in CF 72103, CF vechi nr 1 Ocna Mureş cu nr top 1056 ;
parcelarea imobilului conform Documentaţiei de parcelare anexată .
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, 17 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, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin
Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 68 a Consiliului local
al orasului Ocna Mures din data de 25.04.2013 privind aprobarea contului de executie a
bugetului local pe anul 2012 conform anexelor nr. 1 si 2.
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 8 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 8 de pe ordinea de zi
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare nr. 8 de pe ordinea de zi, 17 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, 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, adoptându-se astfel Hotararea nr. 69
a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 25.04.2013 privind prelungirea străzii
Ciocârliei din oraşul Ocna Mureş .
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 9 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 9 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare nr. 9 de pe ordinea de zi, 16 consilieri
votează ,,pentru” si 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,
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Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin
Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, votează ,,împotrivă” dl. Ispas Aurel Costică, adoptânduse astfel Hotararea nr. 70 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 25.04.2013
privind. stabilirea, în lei, la cursul de referinţă al BNR valabil la data de 30.04.2013, a
redevenţelor şi chiriilor pentru contractele în derulare şi a căror preţuri au fost stabilite iniţial
în valută.
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 Stanescu Vasile propune ca amendament ca atribuirea terenurilor pentru amplasarea de terase
sezoniere se face prin licitaţie publică cu strigare, iar preţul de pornire al licitaţiei pentru atribuirea
terenurilor în vederea funcţionării teraselor, pentru anul 2013, este de 0,5 lei/mp/zi.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare.
Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 10 de pe ordinea de zi cu
amendamentul prpopus de către dl Stanescu Vasile, 16 consilieri votează ,,pentru” si 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, votează,,împotrivă” dl Ispas Aurel Costică adoptându-se astfel Hotararea nr. 71 a Consiliului
local al oraşului Ocna Mures din data de 25.04.2013 privind aprobarea Regulamentului privind
amplasarea, organizarea şi funcţionarea teraselor sezoniere pe terenurile aparţinând
domeniului public sau privat al oraşului Ocna Mureş.
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.
Comisia nr 2 propune următoarele amendamente care se vor prevedea in conţiunutul Regulamentului
de funcţionare a cimitirelor administrate de Consiliul local aloraşului Ocna Mureş.:
La articolul 2 va fi înscris ,,proprietate publică” în loc de ,,proprietate de stat”.
La cap 3 art. 12 va avea următorul conţinut: ,,Locurile de veci vor avea dimensiunea de 2,5x1,20 m
cu intervale între acestea de 0,5m. Pentru locurile de veci vechi acestea vor păstra parcelarea existentă
conform vechilor schiţe sau situaţii de la faţa locului”.
La cap 3 art.13 alin 1 va avea următorul conţinut:,,Locurile de înhumare se atribuie în folosinţă pe o
durată de 25 ani la decesul unei persoane aparţinătorilor acesteia pe baza aprobării cererii de către
compartimentul administrarea domeniului public, cu plata anticipată a taxei de concesiune pentru
minim 1 an de zile”.
Cap 15 alin 1 va avea urmatorul conţinut: ,, Unei persoane i se poate atribui în folosinţă pe o durataă
de 25 ani numai un singur loc de veci”.
Cap 4 art. 20 va avea următorul conşunit ,,Locurile de înhumare atribuite în folosinţă pe o durată de
25 de ani-lucrari subterane constând în cavouri şi alte lucrări cum ar fi:lespezi, obesliscuri, lucrări de
artă şi executări de cripte.”
Cap IX art.40 va avea următorul conţinut: ,,Concesionarea mormintelor , prestarea serviciilor ce
servesc desfăşurării activităţii se va face la preţurile tarifare în conformitate cu hotărârea consiliului
local al oraşului Ocna Mureş.
Un alt amendament ce va fi introdus in Regulament va avea următorul conţinut:,,Pentru contractele în
derulare , ele rămân valabile şi se prelungesc prin act adiţional , în aceleaşi condiţii (anterioare)”.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare cu amendamentele propuse de
comisia nr 2. .
Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 11 de pe ordinea de zi, cu
amendamentele propuse de către comisia nr 2, 17 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, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela
6

Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia
Anca, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 72 a Consiliului local al orasului Ocna
Mures din data de 25.04.2013 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor
administrate de către Consiliul local al oraşului Ocna Mureş.
.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, 16 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, Man Florin Augustin,
Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin
Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, Stanescu Vasile nu votează, îşi declară conflictul de
interese, adoptându-se astfel Hotararea nr. 73 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din
data de 25.04.2013 privind concesionarea unui teren în vederea construirii de sediu firmă,
birouri.
Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 13 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 13 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. 13 de pe ordinea de zi, 16 consilieri
votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas Aurel
Costică, 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, se abţine Drăguţ Augustin Iosif, adoptându-se astfel
Hotararea nr. 74 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 25.04.2013 privind
vânzarea, prin licitaţie publică, în vederea demolării, a unor construcţii proprietate privată a
oraşului Ocna Mureş .
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, 17 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, 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, adoptându-se astfel
Hotararea nr. 75 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 25.04.2013 privind
aprobarea noii Organigrame şi a noului Stat de funcţii pentru angajaţii din compartimentele
aflate în cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din subordinea Consiliului local al
oraşului Ocna Mureş
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
Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 15, 16 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, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,
Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Şilip Claudia
Anca, Vinţeler Ion, nu votează Stoica Alin Sebastian, nefiind în sală, adoptându-se astfel Hotararea
nr. 76 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 25.04.2013 privind aprobarea
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încheierii unui contract de cesiune având ca obiect închirierea unui spaţiu comercial proprietate
a oraşului Ocna Mureş
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
Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena,
OLtean Dan Gligor, Podariu Pavel, Stănescu Vasile, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, dl consilier
Stoica Alin Sebastian nu votează, nefiind în sală, se abţine Man Florin Augustin, adoptându-se astfel
Hotararea nr. 77 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 25.04.2013 pentru
revocarea HCLOM nr. 47/27.03.2013 privind “acordarea de înlesniri la plata creanţelor
contractuale accesorii (majorări de întârziere) datorate bugetului local şi care au ca izvor contracte
de folosinţă a unor bunuri proprietate publică sau privată a oraşului Ocna Mureş”.
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, 16 consilieri votează ,,pentru” si
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, votează ,,împotrivă” Ispas Aurel Costică adoptându-se astfel Hotararea nr. 78 a
Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 25.04.2013 pentru revocarea HCLOM nr.
41/27.03.2013 privind “aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE
CAPACITĂŢI DE DEPOZITARE ŞI STOCARE A PRODUCŢIEI AGRICOLE DE CEREALE +
CONSTRUIRE DEPOZIT PRODUSE AGROCHIMICE-EXTRAVILAN OCNA MURES,
JUDEŢUL ALBA.
Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 18 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 18 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. 18, 17 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, 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, adoptându-se astfel Hotararea nr. 79 a Consiliului local
al orasului Ocna Mures din data de 25.04.2013 pentru revocarea HCLOM nr. 32/28.02.2013
privind “demolarea construcţiei Clădire internat-MAGAZIE din incinta Liceului Tehnologic Ocna
Mureş cladire care face parte din domeniul public al oraşului Ocna Mureş”..
19,Probleme curente
1. Dl Pandor Nicusor prezintă adresa nr 4316 din 11.03.2013 din partea SC FEERIC SRL
privind procedura prealabilă pentru revocarea HCLOM nr 8 din data de 31.01.2013 privind
încetarea contractului de arendare încheiat sub nr 339/12.01.2010 având ca obiect terenul
arabil în suprafaţă de 33 ha, situat în extravilanul satului Războieni-Cetater, identificat cu nr
cadastral 96 şi nr 400/1.
Domnii consilieri sunt de acord cu menţinerea HCLOM nr 8 din 31.01.2013.
Dl primar prezintă un raport de activitate pentru anul 2013.
Dl Stanescu Vasile: declar şedinţa închisă la ora 19,00.
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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
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