ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Incheiat azi 29.08.2013, 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 Mureşan Marius –delegat sătesc Cisteiul de Mureş;
- domnul Păgidean Virgil –delegat sătesc de la Micoşlaca,
- domnul Mihălţan Horea,
- domnul ing. Popa Nicolae,
- domnul Lenghel Virgil,
- domnul Kolosvari Csaba,
- domnul Babu Mircea,
- domnul ziarist Lazăr Dorel.
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 31.07.2013.
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,
Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena,Oltean Dan Glogor, Podariu
Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cocis Dorin, Vinţeler Ion, lipseşte domnul
consilier Leahu Ioan MIrcea, este întrunit cvorumul legal, la şedinţă participă distinşi oameni ai
presei dl Dorel Lazăr, dl Horea Mihălţan, mai participă şi domnul Virgil Lenghel, dl Popa Nicolaedirector SC PREGO SA Ocna Mureş, funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al
primarului oraşului Ocna Mureş; am discutat cu dl primar referitor la proiectele de hotărâre de pe
ordinea de zi, .
Dl secretar. oricare dintre cei prezenţi poate să ia cuvântul dacă doreşte iar preşedintele de şedinţă
trebuie să il dea.
Dl secretar: şedinţa este ordinară, convocată legal de catre dl primar in care sens a emis dispozţia nr
923 din 20.08.2013 având următorul proiect al ordinii de zi:

PROIECT AL ORDINII DE ZI :
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1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului anual de execuţie realizat de către toate
unităţile din subordinea oraşului Ocna Mureş, care au fost subvenţionate în anul 2012 din bugetul
local, conform anexei .
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.
2. PROIECT DE HOTARARE privind încetarea Contractului de închiriere nr.3418/25.04.2002
încheiat între Consiliul local Ocna Mureş în calitate de Locator, pe de o parte, şi SALINA Ocna Mureş
în calitate de Locatar, pe de altă parte .
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea încasării taxelor şi tarifelor aprobate prin
HCLOM nr. 100/30.05.2013 în contul Oraşului Ocna Mureş; mandatarea primarului oraşului Ocna
Mureş de a promova şi susţine la instanţele judecătoreşti competente a unei acţiuni în vederea
preluării de la S.C. PREGO S.A. Ocna Mureş a unor bunuri proprietate publică sau privată a oraşului
Ocna Mureş.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
4. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local şi a Listei de investiţii ale
oraşului Ocna Mureş pe anul 2013, conform anexelor nr.1 şi 2 .
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului trimestrial de execuţie al Oraşului Ocna
Mureş pentru trimestrul II al anului 2013, conform anexelor nr. 1 şi 2 .
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea demolării construcţiilor proprietate privată a
oraşului Ocna Mureş, având destinaţia de magazie, dezafectate, formate din una cameră birou, una
magazie şi un şopron deschis, situate administrativ în oraşul Ocna Mureş, strada 9 Mai, nr.6, jud.
Alba, pe terenul înscris în C.F. nr. 71086 Ocna Mureş, cu nr. cad./top. 71086, scoase din funcţiune şi
casate conform HCLOM nr. 74/25.04.2013.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
7. PROIECT DE HOTARARE privind încetarea unor contracte de concesiune având ca obiect
terenuri proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, prin retragerea concesiunii de către concedent.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii duratei de execuţie a unor lucrări
publice asumate prin Contractul de lucrări nr. 8081/20.05.2013, încheiat cu executantul S.C.
CEZIANA STAR S.R.L.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
9. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea achiziţiei de acordare de servicii socio-medicale
de specialitate, în perioada septembrie-decembrie 2013, pentru o persoană cu afecţiuni neuromotorii,
osteoarticulare şi musculare.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
PROBLEME CURENTE:
Dl secretar:dl primar va retrage de pe ordinea de zi proiectul nr 6 iar proiectul de hotărâre nr 7 nu a
fost întocmit şi va suplimenta ordinea de zi cu încă doua proiecte de hotărâre şi anume proiectul de
hotărâre nr 10 privind aprobarea prelungirii termenului de execuţie a lucrării ,,Lucrări de modernitzare
Cartier Soda” executate de SC BEMA PRODSERV S.R.L conform contractului nr 11659 din 08.10.2012
pănă la data de 30.11.2013 şi proiectul de hotărâre nr 11 privind încheierea unui act adiţional la

Contractul de prestări de servicii juridice nr 9602/23.08.2012, încheiat cu Cabinet de avocat Dr
Mircea Costin din Cluj Napoca în baza HCLOM nr 104/30.07.2012, pentru reprezentarea Oraşului
Ocna Mureş şi a Primarului Oraşului Ocna Mureş în dosarul nr 27510/2013.
Dl secretar: rugăm pe domnul preşedinte de şedinţă să preia de iure şi de facto conducerea şedinţei
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi cu modificările propuse de către dl primar. Este
votată în unanimitate, de catre toţi cei 16 consilieri prezenţi.
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui Babu Mircea.
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Dl Babu Mircea. problema pe care o ridic se referă la un sport şi anume radioamatorism, avem 8
radioamatori în oraşul Ocna Mureş, avem o propunere de parteneriat public-privat cu Primăria şi SC
Radio Delta SRL Ocna Mureş.Vom pregăti echipe de tineri, vom participa la concursuri , solicitam
sprijin pentru radioclub.
Dl Podariu Pavel: puteţi să vă afiliaţi la Clubuil Sportiv Ocna Mureş?
Dl Babu Mircea: putem să ne afiliem.
Dl preşedinte de şedintă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr 1 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă proiectiul de hotărâre nr 1 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 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 Costica, Jurj Claudia Daciana, Man Florin Augustin, Marele Adrian
Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica
Alin Sebastian, Cocis Dorin, Vinţeler Ion, adoptăndu-se astfel Hotararea nr 143 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 29.08.2013 privind aprobarea contului anual de execuţie
realizat de către toate unităţile din subordinea Oraşului Ocna Mureş, care au fost
subvenţionate în anul 2012 din bugetul local, conform anexei .
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.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare.
Dl preşedinte de şedinta supune la vot proiectul de hotarare nr 2, 16 consilieri votează ,,pentru” si
anume:. Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas
Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela
Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cocis Dorin,
Vinţeler Ion, adoptăndu-se astfel Hotararea nr. 144 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din
data de 29.08.2013 privind încetarea Contractului de închiriere nr.3418/25.04.2002 încheiat
între Consiliul local Ocna Mureş în calitate de Locator, pe de o parte, şi SALINA Ocna Mureş
în calitate de Locatar, pe de altă parte .
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.
Dl secretar mai adăugăm la articolul 1 incă o completare ,,după preluarea efectivă a acestora în
administrarea directă a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, cu respectarea dispoziţiilor legale în
vigoare, în materie, respectiv pe cale amiabilă, prin încheierea şi semnarea de către părţile legale în
cauză a protocolului de predare-primire a bunurilor proprietate publică sau privată a oraşului Ocna
Mureş care au făcut obiectul contractului de concesiune 12466/12.12.2012 şi respectiv
1499/12.11.2002, încheiat între Consiliul local al oraşului Ocna Mureş şi Societatea Comercială
,,Prego” SA Ocna Mureş, pe de altă parte, sau în baza unor hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă şi
irevocabilă, dacă va fi cazul”.
Dl primar. contractul cu SC PREGO SA este expirat, nu vrem să plătim pentru nimeni.
Dl Popa Nicolae. la terminarea contractului de concesiune în ianuarie 2013 şi în iunie 2013 am dorit
ca activitatea de întreţinere a cimitirului să o facă SC PREGO SA în continuare, am făcut o listă cu
sumele încasate din anii precedenţi, n-am găsit bunăvoinţă să gasim soluţii, nu sunt în poziţie de
război, sper într-o mai bună îmţelegere.
Dl primar: domnule Popa Nicolae aţi fost administrator al acestei societăţi SC PREGO SA Ocna
Mureş,aţi adus vreodată un raport de activitate sau cont de execuţie să fie prezentat Consiliului local
al oraşului Ocna Mureş?
Dl Oltean Dan Gligor: cine se va ocupa de administrarea cimitirului?
Dl primar: Consiliul local se va ocupa de administraea cimitirului.
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Dl Drăguţ Augustin Iosif: există o declaraţie de insolvenţă, nu avem posibilitatea să intrăm în posesia
bunurilor societăţii.
Dl primar: cimitirul şi capela fac parte din domeniul public al oraşului Ocna Mureş
Dl Podariu Pavel Gligor: constat că domnul Drăguţ Augustin Iosif nu ştie ce este domeniul public şi
privat al oraşului Ocna Mureş.
Comisiile nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul propus de către dl secretar, 15 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,Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian,
Cocis Dorin, Vinţeler Ion, lipseşte din sală dl Man Florin Augustin.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare nr 3 de pe ordinea de zi cu amendamentul
propus de către dl secretar, 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, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian,
Cocis Dorin, Vinţeler Ion, lipseşte din sală Man Florin Augustin, adoptându-se astfel Hotararea nr.
145 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 29.08..2013 privind aprobarea
încasării taxelor şi tarifelor aprobate prin HCLOM nr. 100/30.05.2013 în contul Oraşului Ocna
Mureş, după preluarea acestora ]n administrarea direct[ă a Consiliului local al oraşului Ocna
Mure;; mandatarea primarului oraşului Ocna Mureş de a promova şi susţine la instanţele
judecătoreşti competente a unei acţiuni în vederea preluării de la S.C. PREGO S.A. Ocna
Mureş a unor bunuri proprietate publică sau privată a a oraşului Ocna Mureş.
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.
Dna Onac Aida: faţă de proiectul initial s-au mai produs modificări şi anume: de la cap 51.02 art
20.02 de la - 43,4 mii lei la - 48,4 mii lei , la cap alte cheltuieli 20.30.30 avem +5 mii lei , mai avem
cap 66.10.06.03 Unitatea Medico-Socială, se pun credite la titlul salarii total 60 mii lei în loc de 0 şi se
corexctează de la cap 68.10 Unitatea Medico-Socială art 20-60 mii lei, la cap venituri cap 16.02.50
în locul sumei de 30 mii lei se pun 27 mii lei, la cap 18.02.50 alte impozite şi taxe inlocuim suma de
30 mii lei cu 6 mii lei.
Comisiile nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4 de pe ordinea de zi, cu modificările
propuse de către d-na Onac Aida 16 consilieri votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan,
Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana,
Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena,Oltean Dan Gligor, Podariu
Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cocis Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel
Hotararea nr. 146 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 29.08.2013 privind
rectificarea bugetului local şi a Listei de investiţii ale oraşului Ocna Mureş pe anul 2013,
conform anexelor nr.1 şi 2 .
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvantul 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.
Comisiile nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5 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, Man Florin Augustin, Marele Adrian
Cristian, Nicoară Marcela Elena,Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica
Alin Sebastian, Cocis Dorin, Vinţeler Ion,, adoptându-se astfel Hotararea nr. 147 a Consiliului
local al oraşului Ocna Mureş din data de 29.08.2013 privind aprobarea contului trimestrial de
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execuţie al Oraşului Ocna Mureş pentru trimestrul II al anului 2013, conform anexelor nr. 1 şi 2
.
Dl preşedinte de şedintă da cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr 8 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 8 de pe ordinea de zi
Dl primar: să facem pe străzile respective şanţuri pentru scurgerea apei, trebuie făcute două bazine de
colectare a apei.
Comisiile nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare.
Dl preşedinte de sedinţă supune la vot proiectul de hotarare nr. 8 de pe ordinea de zi, 15 consilieri
votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas Aurel
Costica, Jurj Claudia Daciana, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela
Elena,Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cocis Dorin,
Vinţeler Ion, se abţine dl consilier Drăguţ Augustin Iosif, adoptându-se astfel Hotararea nr.148 a
Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 29.08.2013 privind aprobarea prelungirii
duratei de execuţie a unor lucrări publice asumate prin Contractul de lucrări nr.
8081/20.05.2013, încheiat cu executantul S.C. CEZIANA STAR S.R.L.
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 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 9, 16 consilieri votează ,,pentru” şi
anume: : Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas
Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela
Elena,Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cocis Dorin,
Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotararea nr. 149 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din
data de 29.08.2013 privind aprobarea achiziţiei de acordare de servicii socio-medicale de
specialitate, în perioada septembrie-decembrie 2013, pentru o persoană cu afecţiuni
neuromotorii, osteoarticulare şi musculare.
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 preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 10 de pe ordinea de zi, 15 consilieri
votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas Aurel
Costica, Jurj Claudia Daciana, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena,
Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cocis Dorin,
Vinţeler Ion, se abţine dl consilier Drăguţ Augustin Iosif, adoptându-se astfel Hotararea nr. 150 a
Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 29.08.2013 privind aprobarea prelungirii
termenului de execuţie a lucrării ,,Lucrări de modernitzare Cartier Soda” executate de SC BEMA
PRODSERV S.R.L conform contractului nr 11659 din 08.10.2012 pănă la data de 30.11.2013

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.
Dl Pandor Simion Nicuşor: cei de la fostul magazin Plus cer 2 milioane de euro daune, să încheiem un
act adiţional la Contractul de prestări de servicii juridice nr 9602/23.08.2012, încheiat cu Cabinet de
avocat Dr Mircea Costin din Cluj Napoca.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare.
Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 11 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, Man Florin Augustin, Marele Adrian
Cristian, Nicoară Marcela Elena,Oltean Dan Glogor, Podariu Pavel Gşligor, Stănescu Vasile, Stoica
Alin Sebastian, Cocis Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 151 a Consiliului local
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al orasului Ocna Mures din data de 29.08.2013 privind încheierea unui act adiţional la
Contractul de prestări de servicii juridice nr 9602/23.08.2012, încheiat cu Cabinet de avocat Dr
Mircea Costin din Cluj Napoca în baza HCLOM nr 104/30.07.2012, pentru reprezentarea
Oraşului Ocna Mureş şi a Primarului Oraşului Ocna Mureş în dosarul nr 27510/2013.
Probleme curente.
Dl Podariu Pavel Gligor. prezintă act adiţional nr 65 din 14.08.2013 la Contractul de prestări de
servicii nr 10270 din 20.06.2013 inregistrat la Primăria oraşului Ocna Mureş sub nr nr 13129 din
14.08.2013 prin care se decide prelungirea termenului de recepţie a lucrărilor sistemului de
supraveghere video până la data de 30.09.2013.
Dl Vinţeler Ion.. în acest an se împlinesc 40 de ani de la înfiinţarea Liceului industrial de chimie, în
21.09.2013 va avea loc o întâlnire cu toţi absolventţii, vă invit pe dvs, d-nelor şi d-lor consilieri să
participaţi la acest eveniment.
Dl Pandor Simion Nicuşor prezintă adresa nr 12397 din 30.07.2013 a SC Delta Prod Service S.R.L
care solicită un parteneriat pentru realizarea efectivă a unui Radioclub de Radioamatori.
Dl Pandor Nicuţor prezintă adresa nr 13495 din 26.08.2013 a Grădiniţei cu Program Normal nr 2
Ocna Mureş privind fuziunea unităţilor GPN nr 2 Ocna Mureş, str, N .Iorga , nr 22 şi GPP nr 6 Ocna
Mureş, str Brazilor, nr 17 în vederea redenumirii unităţii cu personalitate juridică Grădiniţa cu program
prelungit nr 2 Ocna Mureş, str. N. Iorga, nr 22.
Dl Pandor Simion Nicuşor prezintă adresa nr 12618 din 05.08.2013 a Cabinet de aviocat Dan Ioan
Oniga privind debitul lui Mihu Ileana domiciliată în Alba Iulia, P-ţa Iuliu Maniu, nr 5, ap16, et 7 şi
Oniga Paustin domiciliat în Mivoşlaca, nr 154, pentru teren agricol extravilan. Cetăţenii respectivi
solicită Consiliul local al oraşului Ocna Mureş să adopte o hotărâre de Consiliu local prin care să fie
scutiţi de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe
locale datorate bugetului local de persoane fizice de pe raza administrative- teritorială a oraşului Ocna
Mureş.
Dl Pandor Simion Nicuşor prezintă adresa SC Complet Instal Construct SRL Oradea referitor
Contractul nr 8065/ 20.05.2013 privin prelungirea perioadei de execuţie cu 30 zile a lucrării de
modernizarea reţele de apă cartierul Uioara de sus , str Blocurilor, Al. Independenţei, str. Salcâmilor ,
str Lungă.
Dl Baciu Ioan : declar şedinţa închisă la ora 19,00.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Prof. Baciu Ioan

Secretar oras,
jr. Florin Nicoara

Întocmit,
Ec Tiuca Orian Mihaela

Red/Dact:T.O.M
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