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R O M Â N I A 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL 

 
 

PROCES VERBAL  

    

 

     Incheiat azi  29.05.2014, cu ocazia desfăşurarii şedinţei ordinare  a Consiliului local al oraşului 

Ocna Mureş. 

Participă la sedinţă: 

                        -   domnul primar, jr. Vinţeler Silviu; 

-   domnul secretar, jr. Florin Nicoară; 

-   domnul jr. Pandor Simion Nicuşor, 

-   doamna ec. Tiuca Orian Mihaela, 

-   doamna ec. Onac Aida; 

-  domnul  Mureşan Marius –delegat sătesc Cisteiul de Mureş; 

-  domnul Păgidean Virgil-delegat sătesc Micoşlaca; 

-  domnul Bucur Mihai; 

-  domnul Bartha Andrei; 

-  domnul  Hoca Razvan. 

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 extrordinare ce a avut loc in 14.05.2014. 

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: 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, Stanescu Vasile,  Stoica 

Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor si Vinţeler Ion, lipsesc motivat  d-nii consilieri 

Aron Marin şi  Man Florin Augustin, la şedinţă participă şi funcţionari publici, mai participă şi 

delegaţii săteşti de la Cisteiul de Mureş şi Micoşlaca şi cetăţeni ai oraşului.. 

Dl secretar:d-nelor şi d-lor consilieri să facem un efort pentru demarararea acestei şedinţe, este cea de-

a noua şedinţă din acest an, şi a doua din această lună.  

Dl secretar: la ordinea de zi sunt înscrise 15 proiecte de hotărâre pe dispoziţia de convocare şi 19 

proiecte de hotărăre pe invitaţie, deci pe invitaţie sunt înscrise suplimentar 4 proiecte de hotărâre de la 

nr 16 la 19. 

Dl primar: retrag proiectul de hotărâre nr 15 de pe ordinea de zi.   

Dl secretar: proiectele de hotărăre le- am văzut şi analizat, toate sunt legale. 

Dl. secretar: respectuos, , este şedinţa obişnuită, lunară,  convocată legal de catre dl primar in care 

sens a emis dispozţia nr 477 din 22.05.2014 având următorul proiect al ordinii de zi: 

                                                      

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI: 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE prin care Consiliul local al oraşului Ocna Mures ia act de renunţarea 

la concesiune a terenului înscris în CF nr 70282 Ocna Mureş, cu nr top 1454/138/16 în suprafaţă de 
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250 mp, teren situat în Ocna Mureş, str. Lalelelor, nr. 8, judeţul Alba, a concesionarului Grancea 

Iordan , domiciliat în Ocna Mureş, str. 9 Mai, nr. 15, începând cu data de 08.06.2014. 

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  prelungirea  a termenului de execuţie a lucrărilor asumate 

prin  Contractul nr. 7802 din 15.05.2013 dintre Oraşul Ocna Mureş şi SC CRIDOV SRL CLUJ 

NAPOCA pentru lucrarea ,, Modernizare cartier Uioara de Sus”  

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

  

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului 

proprietate privată a oraşului Ocna Mureş  - teren,  în suprafaţă totală de 902 m.p., înscrise în C.F. nr. 

71383 Ocna Mureş, cu nr. cad/top. 1210/1/8/24/1/2  

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE prin care Consiliul local al oraşului Ocna Mures ia act de încetarea 

contractului de închiriere nr 3603 din 17.03.2014 în conformitate cu art 9.1 pct a, prin renunţarea d-

nei  Surd Maria  la repartiţia apartamentului nr. 5,  situat în Ocna Mureş,  str.Colonia Monchim, nr 14, 

judeţul Alba, bl 6 ABC, începând cu data de 01.05.2014 . 

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în domeniul public al oraşului Ocna Mureş a 

terenului proprietate de stat în suprafaţă de 15606 mp, înscris în CF nr 72833 Ocna Mureş, cu nr top 

924/2/2/4 cu destinaţia de parc public, căi de acces şi parcare auto, în vederea clarificării situaţiei 

juridice a acestuia. 

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a sălii de sport şi teren 

aferent în favoarea unitaţii de învăţământ preuniversitar de stat ,,Şcoala gimnazială L. Blaga” Ocna 

Mureş. 

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 
 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea condiţiilor generale şi specifice de ocupare a 

funcţiilor publice de poliţişti locali. 

    Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, 

făcute pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor,ce vor fi înaintate domnului Prefect al 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, cetăţenilor solicitanţi 

menţionaţi în ANEXA. 

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza 

administrativ-teritorială a oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2014-2015. 

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea concesionării prin licitaţie publică, pe o 

perioadă de 49 ani a unui teren situat în Ocna Mures, str. Colonia Monchim, nr. 7, jud. Alba, înscris in 

CF 72877 Ocna Mureş, cu nr cad 72877 în suprafaţă de 806,00 mp, teren care face parte din domeniul 

privat al oraşului Ocna Mureş, preţul de pornire al licitaţiei să fie de 850 lei/an. 

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  solicitarea de intrare în faliment a S.C PREGO SA Ocna 

Mureş.                 
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         Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reîncadrarea pe zone a străzilor din oraşul Ocna Mureş, 

începând cu anul 2015. 

         Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de 

cesiune privitor la Contractul de concesiune nr 8843/23.10.2002.  

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuinţe sociale.  

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor de acces 

pe drumurile publice din oraşul Ocna Mureş pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată 

mai mare de 7,5 tone.   

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

PROIECTE ÎNSCRISE SUPLIMENTAR PE ORDINEA DE ZI 

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în domeniul privat a imobilului-teren,   inscris in 

CF. 72885 Ocna Mureş, cu  nr top 868/2, 869-casă şi grădină în suprafaţă de 1178 mp, în cotă de 1/8 

părţi.  

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în domeniul privat a imobilului-teren,   inscris in 

CF. 72121 Ocna Mureş (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr 129 Războieni), cu  nr top 

359/2/8 în suprafaţă de 700 mp.   

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului oraşului Ocna Mureş pe anul 2014  şi 

modificarea listei de investiţii pe anul 2014 şi aprobarea burselor şcolare.  

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind majorarea de tarife pentru activităţile pentru prestarea 

activităţii de salubrizare. 

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

PROBLEME CURENTE: 

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, asa cum a fost ea suplimentată cu proiectele de la 

nr 15 la 19, toţi cei 15 consilieri prezenţi votează ,,pentru”,  şi anume: 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, Stanescu Vasile,  Stoica Alin 

Sebastian,  Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor si Vinţeler Ion, adoptandu-se astfel ordinea de zi. 

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.  

Comisiile nr 1 şi 2  dau  aviz favorabil acestui proiect de hotarare 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare nr 1 de pe ordinea de zi, 15 consilieri 

votează ,,pentru” si anume: 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, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor 

si Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 93 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş 

din data de 29.05.2014 prin care Consiliul local al oraşului Ocna Mures ia act de renunţarea la 

concesiune a terenului înscris în CF nr 70282 Ocna Mureş, cu nr top 1454/138/16 în suprafaţă 

de 250 mp, , teren situat în Ocna Mureş, str. Lalelelor, nr. 8, judeţul Alba, a concesionarului 

Grancea Iordan , domiciliat în Ocna Mureş, str. 9 Mai, nr. 15, începând cu data de 08.06.2014 

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvăntul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 2 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr 2 de pe ordinea de zi.  
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Comisiile nr 1 şi 2  dau  aviz favorabil acestui proiect de hotarare. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare nr 2 de pe ordinea de zi, 14 consilieri 

votează ,,pentru” si anume: : 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, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor si Vinţeler Ion, se 

abţine dl Drăguţ Augustin Iosif, adoptându-se astfel Hotararea nr. 94 a Consiliului local al oraşului 

Ocna Mureş din data de 29.05.2014 privind  prelungirea  a termenului de execuţie a lucrărilor 

asumate prin  Contractul nr. 7802 din 15.05.2013 dintre Oraşul Ocna Mureş şi SC CRIDOV 

SRL CLUJ NAPOCA pentru lucrarea ,, Modernizare cartier Uioara de Sus”.   

Dl preşedinte de şedintă dă cuvântul 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 şi 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, 15 consilieri 

votează ,,pentru” şi anume: 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, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor 

si Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 95 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş 

din data de .04.2014 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului proprietate 

privată a oraşului Ocna Mureş  - teren,  în suprafaţă totală de 902 m.p., înscrise în C.F. nr. 

71383 Ocna Mureş, cu nr. cad/top. 1210/1/8/24/1/2. 

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr. 4 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre 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, 15 consilieri 

votează ,,pentru” si anume: 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, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor 

si Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 96 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş 

din data de 29.05.2014 prin care Consiliul local al oraşului Ocna Mures ia act de încetarea 

contractului de închiriere nr 3603 din 17.03.2014 în conformitate cu art 9.1 pct a, prin 

renunţarea d-nei  Surd Maria  la repartiţia apartamentului nr. 5,  situat în Ocna Mureş,  

str.Colonia Monchim, nr 14, judeţul Alba, bl 6 ABC, începând cu data de 01.05.2014 . 

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 5 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre 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, toţi cei 15 consilieri votează 

,,pentru”, şi anume: 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, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor si 

Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 97 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din 

data de 29.05.2014  privind înscrierea în domeniul public al oraşului Ocna Mureş a terenului 

proprietate de stat în suprafaţă de 15606 mp, înscris în CF nr 72833 Ocna Mureş, cu nr top 

924/2/2/4 cu destinaţia de parc public, căi de acces şi parcare auto, în vederea clarificării 

situaţiei juridice a acestuia. 

 Dl  preşedinte de şedintă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr 6 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 6 de pe ordinea de zi. 

Dl primar: vom preda numai construcţia şi terenul de sub construcţie. 
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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,  15 consilieri 

votează ,,pentru”, şi anume: 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, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Podariu 

Pavel Gligor si Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 98 a Consiliului local al oraşului 

Ocna Mures din data de 29.05.2014 privind transmiterea în folosinţă gratuită a sălii de sport şi 

teren aferent în favoarea unitaţii de învăţământ preuniversitar de stat ,,Şcoala gimnazială L. 

Blaga” Ocna Mureş. 

 Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 7 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 7 de pe ordinea de zi. 

Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 7 de pe ordinea de zi, toţi cei 15 

consilieri votează ,,pentru” şi anume: 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, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, 

Podariu Pavel Gligor si Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 99 a Consiliului local al 

oraşului Ocna Mures din data de 29.05.2014 privind  aprobarea condiţiilor generale şi specifice 

de ocupare a funcţiilor publice de poliţişti locali. 

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 8 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 8 de pe ordinea de zi. 

Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 8 de pe ordinea de zi, toţi cei 15 

consilieri votează ,,pentru” şi anume: 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, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, 

Podariu Pavel Gligor si Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 100 a Consiliului local al 

orasului Ocna Mures din data de 29.05.2014 privind propunerile Primăriei oraşului Ocna 

Mureş, judeţul Alba, făcute pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor,ce vor fi înaintate 

domnului Prefect al 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, cetăţenilor solicitanţi menţionaţi în ANEXA. 

Dl preşedinte de şedinta 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. 

Dl primar solicită Consiliului local să fie de acord ca prin adresa de comunicare a hotărârii privind 

reţeaua şcolară, să atenţionăm ISJ Alba asupra faptului că nu ne asumăm sub nici o formă susţinerea 

financiară din bugetul local pentru eventualele cheltuieli suplimentare, generate de refuzul Consiliului 

de Administraţie al ISJ Alba de a aproba desfiinţarea şcolilor primare din Cisteiul de Mureş si Uioara 

De Sus.    

Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 
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Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 9 de pe ordinea de zi, toţi cei 15 

consilieri votează ,,pentru”, şi anume: 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, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, 

Podariu Pavel Gligor si Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 101 a Consiliului local al 

orasului Ocna Mures din data de 29.05.2014 privind aprobarea Planului de organizare a reţelei 

şcolare de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2014-

2015  

Dl preşedinte de şedinţă 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 hotărâre. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 10 de pe ordinea de zi,  toţi cei 15 

consilieri votează ,,pentru”, şi anume: 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, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, 

Podariu Pavel Gligor si Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 102 a Consiliului local al 

orasului Ocna Mures din data de 29.05.2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie 

publică, pe o perioadă de 49 ani a unui teren situat în Ocna Mures, str. Colonia Monchim, nr. 7, 

jud. Alba, înscris in CF 72877 Ocna Mureş, cu nr cad 72877 în suprafaţă de 806,00 mp, teren 

care face parte din domeniul privat al oraşului Ocna Mureş, preţul de pornire al licitaţiei să fie 

de 850 lei/an. 

Dl preşedinte de şedinţă 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 primar: la SC PREGO SA Ocna Mureş există suspiciuni că se lucrează la negru, nu accept ca dl 

Popa Nicolae să-si bată joc de Consiliul local şi de oraşul Ocna Mureş.  

Dl Leahu Ioan Mircea: SC Prego SA Ocna Mureş are 7 miliarde lei vechi datorii, este intr-o procedură 

de insolvenţă, să dăm prioritate să parcurgă această etapă, falimentul este o etapă ulterioară insolvenţei 

, sunt organe abilitate care să facă controale la această unitate. 

Dl primar: soluţia este falimentul SC Prego SA Ocna Mureş şi infiinţarea altei societăţi. 

Dl Leahu Ioan Mircea: de ce să grăbim falimentul? 

Dl Vinţeler Ion: am făcut parte din comisia de inventariere a Prego, nu s-a vrut lămurirea situaţiei de 

la Prego, boală lungă, moarte sigură, de doi ani de zile situaţie este nelămurită la această societate, 

trebuie lămurită această situaţie.  

Dl Stănescu Vasile: demersul privind ajungerea în faliment va merge la instanţă, dacă demersul este 

corect instanta ne va da dreptate, dacă demersul nu este corect instanţa nu ne va da dreptate. 

Dl primar: în acestă speţă nu vor fi cheltuieli de judecată.   

Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 11 de pe ordinea de zi,  12 consilieri 

votează ,,pentru”, şi anume: Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,  Jurj 

Claudia Daciana,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stanescu Vasile,  Stoica Alin 

Sebastian,  Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, se abţine Oltean Dan Gligor, votează 

,,contra” Leahu Ioan Mircea şi Ispas Aurel Costică, adoptându-se astfel Hotararea nr. 103 a 

Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 29.05.2014 privind   solicitarea de intrare 

în faliment a S.C PREGO SA 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. 

Dl primar: zona A din satul Războieni corespunde la zona C din oraş. 

Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 
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Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 12 de pe ordinea de zi,  toţi cei 15 

consilieri votează ,,pentru” şi anume: 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, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, 

Podariu Pavel Gligor si Vinţeler Ion,,  adoptându-se astfel Hotararea nr. 104 a Consiliului local al 

orasului Ocna Mures din data de 29.05.2014 privind reîncadrarea pe zone a străzilor din oraşul 

Ocna Mureş, începând cu anul 2015. 

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 hotărâre. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 13 de pe ordinea de zi,  15 consilieri 

votează ,,pentru”, şi anume: 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, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Podariu 

Pavel Gligor si Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 105 a Consiliului local al oraşului 

Ocna Mures din data de 29.05.2014  privind exprimarea acordului pentru încheierea unui 

contract de cesiune privitor la Contractul de concesiune nr 8843/23.10.2002 

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 hotărâre. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 14 de pe ordinea de zi, toţi cei 15 

consilieri votează ,,pentru” şi anume: 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, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, 

Podariu Pavel Gligor si Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 106 a Consiliului local al 

oraşului Ocna Mures din data de 29.05.2014  privind repartizarea unor locuinţe sociale. 

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 hotărâre. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 16, toţi cei 15 consilieri votează 

,,pentru”, şi anume: 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, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor si 

Vinţeler Ion,,  adoptându-se astfel Hotararea nr. 107a Consiliului local al oraşului Ocna Mures 

din data de 29.05.2014 privind înscrierea în domeniul privat a imobilului-teren,   inscris in CF. 

72885 Ocna Mureş, cu  nr top 868/2, 869-casă şi grădină în suprafaţă de 1178 mp, în cotă de 1/8 

părţi.  

 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 hotărâre. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 17, toţi cei 15 consilieri votează 

,,pentru”, şi anume: 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, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor si 

Vinţeler Ion,,  adoptându-se astfel Hotararea nr. 108 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures 

din data de 29.05.2014 privind înscrierea în domeniul privat a imobilului-teren,   inscris in CF. 
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72121 Ocna Mureş (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr 129 Războieni), cu  nr top 

359/2/8 în suprafaţă de 700 mp.   

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 hotărâre. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 18, toţi cei 15 consilieri votează 

,,pentru”, şi anume: 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, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor si 

Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 109 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din 

data de 29.05.2014 privind rectificarea bugetului oraşului Ocna Mureş pe anul 2014, 

modificarea listei de investiţii pe anul 2014 şi aprobarea burselor şcolare. 

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 19 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 19 de pe ordinea de zi. 

Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 19, toţi cei 15 consilieri votează 

,,pentru”, şi anume: 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, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor si 

Vinţeler Ion,,  adoptându-se astfel Hotararea nr. 110 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures 

din data de 29.05.2014 privind  noile  tarife pentru prestarea activităţii de salubrizare la  

nivelul oraşului Ocna Mureş 

Şedinţa se incheie la ora 18,30.  

   Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

    Preşedinte de şedinţă,                                                                                Secretar oras, 

      Prof. Herţeg Horea                                                                               jr. Florin Nicoara 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Întocmit,  

                                                Ec. Tiuca Orian Mihaela 
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