ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Incheiat azi 30.05.2013, 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,
- domnul Vasilca Vasile-preşerdinte PNŢCD Ocna Mureş;
- domnul Mihălţan Horea –reprezentant al presei;
- 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 extraordinare ce a avut loc in 17.05.2013.
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 15 consilieri prezenţi.
Dl secretar: sunt prezenţi la sedinţă un numar de 15 consilieri şi anume Aron Marin, Baciu Ioan,
Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana,
Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel
Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Vinţeler Ion, lipseşte dl consilier Man Florin
Augustin, iar d-na consilier Şilip Claudia Anca si-a dat demisia, urmând ca în locul ei să fie validat
mandatul de consilier al domnului Cociş Dorin, supleant pe lista de candidaţi ai PNŢCD la alegerile
locale din anul 2012 la funcţia de consilier local.
Dl secretar: d-nelor şi d-lor consilieri, împreună să facem un minim efort pentru a desfăsura şi această
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, am mai avut o şedinţă în acestă lună, extraordinară
în data de 17.05.2013, în acestă şedinţă exista un proect de hotărâre pentru constatarea încetării unui
mandat de consilier şi validarea unui alt consilier. La şedinţă participă şi funcţionari publici, delegatul
sătesc de la Cisteiul de Mureş , reprezentantul presei dl Mihălţan Horea şi dl Vasilca Vasile.
Dl secretar: şedinţa este ordinară, convocată legal de catre dl primar in care sens a emis dispozţia nr
421 din 21.05.2013 având următorul proiect al ordinii de zi:
PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1.PROIECT DE HOTARARE privind demisia din funcţia de consilier local a doamnei Şilip
Claudia Anca; validarea mandatului de consilier local a domnului Cociş Dorin.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea concesioării prin licitaţie publică, pe o perioadă
de 49 ani a unui teren situat în Ocna Mures, str. 9 Mai, nr .2 jud. Alba, înscris in CF 72179 Ocna
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Mureş, cu nr cad 72179-curţi, construcţii în suprafaţă de 40,00 mp, teren care face parte din domeniul
privat al oraşului Ocna Mureş, preţul de pornire al licitaţiei să fie de 58,00 lei/an.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea noilor valori impozabile, taxele şi impozitele
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile ce se vor aplica în anul fiscal 2014 la nivelul
oraşului Ocna Mureş.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
4.PROIECT DE HOTARARE privind închierea unui ACORD DE COOPERARE între Consiliul
Judeţean Alba şi Consiliul local al oraşului Ocna Mureş pentru implementarea Programului “ Alba
Urban 2011”-componenta Parcuri de fitness în aer liber, pentru realizarea unui “parc fitness în aer
liber” în parcul oraşului Ocna Mureş, pe o durata de 3 ani de zile cu posibilitatea prelungirii lui.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
5.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea îndreptării erorii materiale din Hotărârea Consiliul
Local al oraşului Ocna Mureş nr 37 din 27.03.2013 prin înlocuirea textului de la articolul 1 ,,lotul nr 2
cu nr top 1753/1/3/2/curţi, construcţii în suprafaţă de 8 mp” cu textul următor „lotul nr 2 cu nr top
1753/1/4/2/curţi, construcţii în suprafaţă de 8 mp”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
6.PROIECT DE HOTARARE privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii proprietate
privată a oraşului Ocna Mureş situate în Ocna Mureş str. N. Iorga , nr 23, jud. Alba.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
7.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea achiziţiei ,, Achiziţie autospecială PSI “COD
CPV 34144213-4 prin procedura ,,cerere de oferte” criteriul de atribuire fiind ,, preţul cel mai
mic”, aprobarea Caietului de sarcini al achiziţiei Achiziţie autospecială PSI “COD CPV 341442134, aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
8.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al oraşului Ocna
Mureş a unui teren în suprafaţă de 700 mp, înscris în CF nr 72121-Ocna Mureş (provenită din
conversia de pe hârtie a CF nr. 129 Războieni) cu nr top 359/2/8 situat în Ocna Mureş, sat Războieni,
str. Garii, nr 229 F.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
9.PROIECT DE HOTARARE prin care Consiliul local al oraşului Ocna Mures ia act de renunţarea
la concesiunea terenului înscris în CF nr 927, în suprafaţăde 4 mp, situat în Ocna Mureş, str Al
Independenţei, nr 14 (aferent ap.1, sc C, bl.42), jud. Alba a concesionarului SC Gabriel Unic S.R.L cu
sediul în Ocna Mureş, str.. V. Lupu, nr.21, jud. Alba.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
10.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului trimestrial de execuţie a bugetului local
pentru trimestrul I anul 2013 conform anexelor nr 1 şi 2.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
11..PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor care se acordă
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Ocna Mureş.
Iniţiator: consilier local, jr. Ioan Mircea Leahu.
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12.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea taxelor şi tarifelor practicate pentru serviciile
oferite în cadrul activităţii de administrare a cimitirului orăşenesc Ocna Mureş.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
13. PROBLEME CURENTE:
Dl secretar: proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi întrunesc condiţia de legalitate, preşedinte de
şedinţă avem, iniţiatorii proiectelor de hotărâre sunt prezenţi, şedinţa ar putea să se desfăşoare în
condiţii foarte bune, dau cuvânrul d-lui Stănescu Vasile pentzru a prelua conducerea şedinţei.
Dl Stănescu Vasile: proiectul de hotărâre nr 6 este retras de pe ordinea de zi de către dl primar, de
asemenea, dl primar doreşte să mai introducă suplimentar faţă de proiectele înscrise pe dispoziţia de
convocare încă două proiecte, proiectul nr 13 privind reglementarea situaţei bunurilor utilizate în
derularea contractelor de concesiune de terenuri proprietate publică sau privată a oraşului Ocna Mureş
şi proiectul nr 14 privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul Procedurii Operaţionale pentru
acordarea scutirilor la plata obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere) aprobate prin
HCLOM nr 65/25.04.2013.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectele nr 13 şi 14 şi
retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre nr 6. Sunt votate în unanimitate cele de mai
sus, adică suplimentarea ordinii de zi cu proiectele 13 şi 14 şi retragerea proiectului nr 6 de pe ordinea
de zi., adică 15 consilieri prezenţi 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, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor,
Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Vinţeler Ion.
Dl Stănescu Vasile supune la vot ordinea de zi cu modificarile propuse de catre dl primar, 15
consilieri voteză pentru ordinea de zi modificată şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan
Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan
Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor,
Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Vinţeler Ion.
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 Stănescu Vasile: s-a întrunit comisia de validare a candidaturii, dau cuvântul d-lui preşedinte de
şedinţă al comisiei de validare , dl Leahu Ioan Mircea.
Dl Leahu Ioan Mircea citeşte procesul-verbal de validare a mandatului de consilier al d-lui Cociş
Dorin.
Dl Stănescu Vasile supune la vot art. 1 al proiectului de hotărâre nr 1 de pe ordinea de zi, 15 consilieri
voteză ,,pentru”şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg
Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian,
Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin
Sebastian, Vinţeler Ion, adopându-se astfel acest articol..
Dl Stănescu Vasile supune la vot art.2 al proiectului de hotărâre nr 1 de pe ordinea de zi, 15
consilieri voteză ,,pentru”şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin
Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian
Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica
Alin Sebastian, Vinţeler Ion, adopându-se astfel acest articol.
Dl Stănescu Vasile supune la vot art.3 al proiectului de hotărâre nr 1 de pe ordinea de zi, 15 consilieri
voteză ,,pentru”şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg
Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian,
Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin
Sebastian, Vinţeler Ion, adopându-se astfel acest articol.
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Dl Stănescu Vasile supune atenţiei consilierilor art .4 al proiectului de hotărâre nr 1 de pe ordinea de
zi.
Dl Cociş Dorin depune jurământul de consilier.
Dl Stănescu Vasile îl felicită pe dl Cociş Dorin în numele colegilor.
Dl Stănescu Vasile supune la vot art 5 al proiectului de hotărâre nr 1 de pe ordinea de zi, 15 consilieri
voteză ,,pentru”şi 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 Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin
Sebastian, Vinţeler Ion, adopându-se astfel acest articol.
Dl Stănescu Vasile supune la vot proiectul de hotărâre nr 1 în ansamblu, 15 consilieri voteză ,,pentru”
şi 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 Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Vinţeler Ion,
Hotararea nr 90 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 30.05.2013 privind
demisia din funcţia de consilier local a doamnei Şilip Claudia Anca; validarea mandatului de
consilier local a domnului Cociş Dorin.
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, 15 consilieri votează ,,pentru” si
anume:.Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia
Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor,
Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, se abtine
Draguţ Augustin Iosif, adoptăndu-se astfel Hotararea nr. 91 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mureş din data de 30.05.2013 provind aprobarea concesioării prin licitaţie publică, pe o
perioadă de 49 ani a unui teren situat în Ocna Mures, str. 9 Mai, nr .2 jud. Alba, înscris in CF
72179 Ocna Mureş, cu nr cad 72179-curţi, construcţii în suprafaţă de 40,00 mp, teren care face
parte din domeniul privat al oraşului Ocna Mureş, preţul de pornire al licitaţiei să fie de 58,00
lei/an.
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, 16 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, Marele Adrian Cristian,
Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin
Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, adoptandu-se astfel Hotararea nr. 92 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mureş din data de 30.05.2013 privind aprobarea noilor valori impozabile, taxele
şi impozitele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile ce se vor aplica în anul
fiscal 2014 la nivelul 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.
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, 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, Marele Adrian Cristian,
Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin
Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 93 a Consiliului local al
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oraşului Ocna Mureş din data de 30.05.2013 privind închierea unui ACORD DE COOPERARE
între judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi oraşul Ocna Mureş prin Consiliul local al
oraşului Ocna Mureş pentru implementarea Programului “ Alba Urban 2011”-componenta
Parcuri de fitness în aer liber, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Dl preşedinte de şedintă da cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare 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 sedinţă supune la vot proiectul de hotarare 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 Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian,
Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin
Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 94 a Consiliului local al
orasului Ocna Mures din data de 30.05.2013 privind aprobarea îndreptării erorii materiale din
Hotărârea Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş nr 37 din 27.03.2013 prin înlocuirea textului
de la articolul 1 ,,lotul nr 2 cu nr top 1753/1/3/2/curţi, construcţii în suprafaţă de 8 mp” cu textul
următor „lotul nr 2 cu nr top 1753/1/4/2/curţi, construcţii în suprafaţă de 8 mp”
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, 15 consilieri votează ,,pentru” şi
anume Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel
Costică, Jurj Claudia Daciana, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor,
Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, nu votează
Leahu Ioan Mircea deoarece nu este prezent în sală, adoptându-se astfel Hotararea nr. 95 a
Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 30.05.2013 privind aprobarea achiziţiei ,,
Achiziţie autospecială PSI “COD CPV 34144213-4 prin procedura ,,cerere de oferte” criteriul
de atribuire fiind ,, preţul cel mai mic”, aprobarea Caietului de sarcini al achiziţiei Achiziţie
autospecială PSI “COD CPV 34144213-4, aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor
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, 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, Marele Adrian Cristian,
Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin
Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion,, adoptându-se astfel Hotararea nr. 96 a Consiliului local al
orasului Ocna Mures din data de 30.05.2013 privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al
oraşului Ocna Mureş a unui teren în suprafaţă de 700 mp, înscris în CF nr 72121-Ocna Mureş
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 129 Războieni) cu nr top 359/2/8 situat în Ocna
Mureş, sat Războieni, str. Garii, nr 229 F.
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 hotărâre 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, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian,
Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin
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Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion,, adoptându-se astfel Hotararea nr. 97 a Consiliului local al
orasului Ocna Mures din data de 30.05.2013 prin care Consiliul local al oraşului Ocna Mures ia
act de renunţarea la concesiunea terenului înscris în CF nr 927, în suprafaţăde 4 mp, situat în
Ocna Mureş, str Al Independenţei, nr 14 (aferent ap.1, sc C, bl.42), jud. Alba a concesionarului
SC Gabriel Unic S.R.L cu sediul în Ocna Mureş, str. V. Lupu, nr.21, jud. Alba.
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.
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, 15 consilieri
votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas Aurel
Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena,
Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin,
Vinţeler Ion, se abşine Drăguţ Augustin Iosif, adoptându-se astfel Hotararea nr. 98 a Consiliului
local al oraşului Ocna Mures din data de 30.05.2013 privind aprobarea contului trimestrial de
execuţie a bugetului local pentru trimestrul I anul 2013 conform anexelor nr 1 şi 2.
Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui Ioan Mircea Leahu pentru a prezenta proiectul de hotărâre
nr 11 de pe ordinea de zi.
Dl Ioan Mircea Leahu prezintă proiectul de hotărâre nr 11 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. 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 Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian,
Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin
Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 99 a Consiliului local al
orasului Ocna Mures din data de 30.05.2013 privind aprobarea cuantumului şi numărului
burselor care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul 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
Comisia nr 1 da aviz favorabil acestui proiect de hotarare.
Comisia nr 2 propune următorul amendament: articolul 1 al acestui proiect de hotărâre va avea
următorul cuprins: ,,se aproba cuantumul tarifelor care vor fi percepute în anul 2013 în cadrul
activităţii de administrare a cimitirului orăşenesc Ocna Mureş”
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul propus de către comisia nr 1, 16 consilieri
votează ,,pentru” acest amendament 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 Gligor, Stănescu Vasile,
Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion.
Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 12 de pe ordinea de zi, cu
amendamentul propus de către comisia nr.1, 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, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor,
Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, adoptânduse astfel Hotararea nr. 100 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 30.05.2013.
privind aprobarea taxelor şi tarifelor care vor fi percepute în anul 2013 practicate pentru
serviciile oferite în cadrul activităţii de administrare a cimitirului orăşenesc Ocna Mureş
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.
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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, 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 Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin
Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 101 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mureş din data de 30.05.2013 privind reglementarea situaţei bunurilor utilizate
în derularea contractelor de concesiune de terenuri proprietate publică sau 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, 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, Marele Adrian Cristian,
Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin
Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 102 a Consiliului local al
orasului Ocna Mures din data de 30.05.2013 privind îndreptarea erorilor materiale din
cuprinsul Procedurii Operaţionale pentru acordarea scutirilor la plata obligaţiilor fiscale
accesorii (majorări de întârziere) aprobate prin HCLOM nr 65/25.04.2013.
Probleme curente.
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui Mihălţan Horea.
Dl Mihălţan Horea:este vorba despre problema apei, care au fost măsurile care s-au luat, dacă s-au
luat, împotriva furnizorului de apă, întrucât calitatea apei a fost mai mult decât deficitară?
Dl primar:trebuie avut în vedere următorul aspect, reţelele de apă sunt foarte vechi şi sunt
suprasolicitate, consumul de apă este de 1800-2000 mc/zi, al doilea aspect, 45% din conductele
noastre sunt conducte vechi , colmatate, se vor face investiţii de 7 miliarede lei, se va face încă un
bazin de apă la Uioara de Jos de 1000 mc, mai avem un bazin de 800 mc. Vom putea folosi alternativ
cele două bazine Toate problemele existente nu scuză ceea ce s-a întâmplat de Paşti cu problema
calităţii apei, rezolvarea problemei constă şi în schimbarea conductelor de la Galda şi până în Ocna
Mureş.
Dl Mihălţan Horea: cum vor fi oamenii despăgubiţi în momentul în care primesc apă de proastă
calitate?
Dl Mihălţan Horea: Asociaţia Ocnamureşanul vrea să strângă membrii în asociaţie pentru a ne
îndrepta împotriva S.C APACTTA SA Ocna Mureş.
Dl Stanescu Vasile: declar şedinţa închisă la ora 18,17.
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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