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R O M Â N I A 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL 

 
 

PROCES VERBAL  

    

 

     Incheiat azi  30.06.2014, 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 Stoia Alina, 

-   doamna ec. Onac Aida; 

-  domnul  Mureşan Marius –delegat sătesc Cisteiul de Mureş; 

-  domnul Păgidean Virgil-delegat sătesc Micoşlaca; 

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 19.06.2014. 

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 14 consilieri prezenţi.  

Dl secretar: sunt prezenţi la sedinţă un numar de 14 consilieri şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, 

Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică,  Man Florin Augustin,  

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin 

Sebastian,  Cociş Dorin, Vinţeler Ion, lipsesc motivat  consilieri Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan 

Mircea  si Podariu Pavel Gligor, 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 demararea acestei şedinţe.  

Dl secretar: vă rog să îngăduiţi să demarăm lucrările acestei şedinţe, la ordinea de zi sunt înscrise 16 

proiecte de hotărâre plus probleme diverse.  

DL secretar: proiectele de hotărăre  le- am parcurs împreună cu dl primar, sunt oportune şi legale. 

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

dispozţia nr 519 din 24.06.2014 având următorul proiect al ordinii de zi: 

                                                      

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI: 

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Organigramei şi a 

Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului oraşului Ocna Mureş precum şi ale 

serviciilor subordonate Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, conform anexelor nr. 1 şi nr.2 care 

fac parte integrantă din prezenta. 

            Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu. 
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2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de 

execuţie de lucrări publice nr. 18242/12.11.2013 încheiat cu executantul S.C. OMA GRUP INSTAL 

S.R.L. pentru lucrarea de „Reconstrucţie canale de gardă în oraşul Ocna Mureş” .   

            Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu. 
 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de valabilitate a unor contracte de 

locaţiune pentru locuinţe construite în regim A.N.L. din oraşul Ocna Mureş. 

            Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu. 
 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea managementului traficului rutier pentru zona 

străzilor Dr. Ion Raţiu,Vasile Alecsandri,Tudor Vladimirescu,Avram Iancu,Brazilor şi Nicolae Iorga 

din oraşul Ocna Mureş. 

            Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu. 
 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind noile criterii care vor sta la baza evaluării dosarelor în 

vederea repartizării, cu chirie, a locuinţelor construite în regim A.N.L. la nivelul oraşului Ocna Mureş. 

            Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu. 
 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei (Proiect tehnic, Caiete de sarcini, 

Listele de cantităţi de lucrări) pentru lucrarea de interes public local “Amenajarea parcului oraşului 

Ocna Mureş”. 

            Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu. 
 

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

de 49 de ani, a terenului în suprafaţă de 923 m.p. proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, situat în 

Ocna Mureş , str. Digului, nr 2A, jud. Alba, pentru amenajarea unei parcări private. 

            Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu. 
 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind noua componenţă a Comisiei de analiză a cererilor depuse 

pentru repartizarea apartamentelor construite în regim A.N.L. la nivelul oraşului Ocna Mureş. 

            Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu. 

 
 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor acte necesare organizării şi funcţionării 

Unităţii Medico-Sociale aflate în subordinea Consiliul local al oraşului Ocna Mureş. 

            Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu. 
 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei de „Lucrări de reparare şi amenajare a 

clădirii Primăriei, cod CPV:45453000-7 lucrări de reparaţii generale şi de renovare”. 

            Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu. 
 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei de produse „Programe informatice – 

aplicaţie informatică pentru registrul agricol, cod CPV:48622000-4 – pachete software pentru baze de 

date”. 

            Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu. 
 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei de „Lucrări de modernizare a Parcului 

oraşului Ocna Mureş,  cod CPV:45112710-5 lucrări de arhitectură peisagistică a spaţiilor verzi”. 

            Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu. 
 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei de servicii „Proiectare lucrări de 

modernizare Cămin Cultural Războieni, cod CPV:74222100-2 servicii de arhitectură pentru 

construcţii”. 

            Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu. 
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14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind accesul, pe drumurile publice din oraşul Ocna Mureş, a 

autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, în baza autorizaţiei de acces . 

            Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu. 
 

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii, din bugetul oraşului Ocna Mureş capitol 

67.02.50, art. 20.30.30 a sumei de 1.500 lei necesară acoperirii parţiale a cheltuielilor de transport 

ocazionate de deplasarea Ansamblului Folcloric „TRADIŢII UIORENE” al Casei de Cultură a 

Oraşului Ocna Mureş în localitatea Eforie Sud, judeţul Constanţa, pentru participarea, în numele 

Oraşului Ocna Mureş, la Festivalul de Folclor „CÂNT ŞI JOC PE PLAI DOBROGEAN” desfăşurat 

în perioada 20-24 iunie 2014. 

            Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu. 

 

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii 

nr.110/29.05.2014 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş privind noile tarife pentru prestarea 

activităţii de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş. 

            Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu. 
 

PROBLEME DIVERSE: 

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,  toţi cei 14 consilieri prezenţi votează ,,pentru”,  

şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas 

Aurel Costică,  Man Florin Augustin,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan 

Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, 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, 14 consilieri 

votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg 

Horea, Ispas Aurel Costică,  Man Florin Augustin,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, 

Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Vinţeler Ion adoptându-se 

astfel Hotararea nr. 120 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 30.06.2014 

privind aprobarea modificării şi completării Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate al Primarului oraşului Ocna Mureş precum şi ale serviciilor 

subordonate Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, conform anexelor nr. 1 şi nr.2 care fac 

parte integrantă din prezenta. 

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. 

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: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg 

Horea, Ispas Aurel Costică,  Man Florin Augustin,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, 

Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se 

astfel Hotararea nr. 121 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 30.06.2014 

privind  privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de execuţie de lucrări 

publice nr. 18242/12.11.2013 încheiat cu executantul S.C. OMA GRUP INSTAL S.R.L. pentru 

lucrarea de „Reconstrucţie canale de gardă în oraşul Ocna Mureş” .   
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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, 14 consilieri 

votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg 

Horea, Ispas Aurel Costică,  Man Florin Augustin,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, 

Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se 

astfel Hotararea nr. 122 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 30.06.2014 

privind prelungirea termenului de valabilitate a unor contracte de locaţiune pentru locuinţe 

construite în regim A.N.L. din oraşul Ocna Mureş. 

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, 14 consilieri 

votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg 

Horea, Ispas Aurel Costică,  Man Florin Augustin,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, 

Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Vinţeler Ion adoptându-se 

astfel Hotararea nr. 123 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 30.06.2014 

privind aprobarea managementului traficului rutier pentru zona străzilor Dr. Ion Raţiu,Vasile 

Alecsandri,Tudor Vladimirescu,Avram Iancu,Brazilor şi Nicolae Iorga din oraşul Ocna Mureş. 

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 14 consilieri votează 

,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, 

Ispas Aurel Costică,  Man Florin Augustin,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean 

Dan Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel 

Hotararea nr. 124 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 30.06.2014  privind 

noile criterii care vor sta la baza evaluării dosarelor în vederea repartizării, cu chirie, a 

locuinţelor construite în regim A.N.L. la nivelul oraşului Ocna Mureş. 

 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. 

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,  14 consilieri 

votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, 

Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică,  Man Florin Augustin,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela 

Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Vinţeler Ion 

adoptându-se astfel Hotararea nr. 125 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 

30.06.2014 privind aprobarea documentaţiei (Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Listele de 

cantităţi de lucrări) pentru lucrarea de interes public local “Amenajarea parcului oraşului 

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. 
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Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 7 de pe ordinea de zi, toţi cei 14 

consilieri votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin 

Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică,  Man Florin Augustin,  Marele Adrian Cristian, Nicoară 

Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Vinţeler Ion 

adoptându-se astfel Hotararea nr. 126 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 

30.06.2014 privind  aprobarea concesionării  prin  licitaţie publică, pe o perioadă de 49 de ani, a 

terenului în suprafaţă de 923 m.p. proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, situat în Ocna 

Mureş , str. Digului, nr 2A, jud. Alba, pentru amenajarea unei parcări private. 

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 14 

consilieri votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin 

Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică,  Man Florin Augustin,  Marele Adrian Cristian, Nicoară 

Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Vinţeler 

Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 127 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 

30.06.2014 privind noua componenţă a Comisiei de analiză a cererilor depuse pentru 

repartizarea apartamentelor construite în regim A.N.L. la nivelul oraşului Ocna Mureş. 

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. 

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

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 9 de pe ordinea de zi, toţi cei 14 

consilieri votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin 

Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică,  Man Florin Augustin,  Marele Adrian Cristian, Nicoară 

Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Vinţeler 

Ion,, adoptându-se astfel Hotararea nr. 128 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data 

de 30.06.2014 privind aprobarea unor acte necesare organizării şi funcţionării Unităţii Medico-

Sociale aflate în subordinea Consiliul local al oraşului Ocna Mureş. 

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 14 

consilieri votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin 

Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică,  Man Florin Augustin,  Marele Adrian Cristian, Nicoară 

Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Vinţeler 

Ionadoptându-se astfel Hotararea nr. 129 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 

30.06.2014 privind aprobarea achiziţiei de „Lucrări de reparare şi amenajare a clădirii 

Primăriei, cod CPV:45453000-7 lucrări de reparaţii generale şi de renovare. 

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 11 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. 11 de pe ordinea de zi,  14 consilieri 

votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, 

Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică,  Man Florin Augustin,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela 

Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Vinţeler Ion, 

adoptându-se astfel Hotararea nr. 130 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 

30.06.2014 privind aprobarea achiziţiei de produse „Programe informatice – aplicaţie 
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informatică pentru registrul agricol, cod CPV:48622000-4 – pachete software pentru baze de 

date”. 

 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. 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 14 

consilieri votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin 

Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică,  Man Florin Augustin,  Marele Adrian Cristian, Nicoară 

Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Vinţeler 

Ion,  adoptându-se astfel Hotararea nr. 131 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data 

de 30.06.2014 privind aprobarea achiziţiei de „Lucrări de modernizare a Parcului oraşului 

Ocna Mureş,  cod CPV:45112710-5 lucrări de arhitectură peisagistică a spaţiilor verzi 

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,  14 consilieri 

votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, 

Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică,  Man Florin Augustin,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela 

Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Vinţeler Ion,, 

adoptându-se astfel Hotararea nr. 132 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 

30.06.2014  privind aprobarea achiziţiei de servicii „Proiectare lucrări de modernizare Cămin 

Cultural Războieni, cod CPV:74222100-2 servicii de arhitectură pentru construcţii”. 

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 14 

consilieri votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin 

Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică,  Man Florin Augustin,  Marele Adrian Cristian, Nicoară 

Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Vinţeler 

Ion,, adoptându-se astfel Hotararea nr. 133 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 

30.06.2014  privind accesul, pe drumurile publice din oraşul Ocna Mureş, a autovehiculelor cu 

masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, în baza autorizaţiei de acces .. 

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 15 de pe 

ordinea de zi.   

La ora 17,32 a venit şi domnul consilier Leahu Ioan Mircea înainte de votarea proiectului nr 15 de pe 

ordinea de zi.  

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 15 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. 15, toţi cei 15 consilieri votează 

,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, 

Ispas Aurel Costică, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin,  Marele Adrian Cristian, Nicoară 

Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Vinţeler 

Ion,, adoptându-se astfel Hotararea nr. 134 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 

30.06.2014 privind aprobarea plăţii, din bugetul oraşului Ocna Mureş capitol 67.02.50, art. 

20.30.30 a sumei de 1.500 lei necesară acoperirii parţiale a cheltuielilor de transport ocazionate 

de deplasarea Ansamblului Folcloric „TRADIŢII UIORENE” al Casei de Cultură a Oraşului 

Ocna Mureş în localitatea Eforie Sud, judeţul Constanţa, pentru participarea, în numele 
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Oraşului Ocna Mureş, la Festivalul de Folclor „CÂNT ŞI JOC PE PLAI DOBROGEAN” 

desfăşurat în perioada 20-24 iunie 2014. 

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 16 de pe 

ordinea de zi.   

 La ora 17,37 a venit la şedinţă şi doamna consilier Jurj Claudia Daciana înainte de votarea  

proiectului  de hotărâre nr 16.  

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: 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, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Vinţeler 

Ion, se abţine Ispas Aurel Costică, adoptându-se astfel Hotararea nr. 135 a Consiliului local al 

oraşului Ocna Mures din data de 30.06.2014 pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul 

Hotărârii nr.110/29.05.2014 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş privind noile tarife 

pentru prestarea activităţii de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş. 

Dl Vinţeler Ion prezintă cartea proprie ,,Asociaţia Pensionarilor Uioreana Ocna Mureş” 

Şedinţa se incheie la ora 17,50.  

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

 

    Preşedinte de şedinţă,                                                                                Secretar oras, 

      Prof. Herţeg Horea                                                                               jr. Florin Nicoara 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Întocmit,  

                                               Stoia Alina Lucia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/Dact:T.O.M 
Ex:3 Anexe:0. 

 


