ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat azi 09.12.2014, cu ocazia desfăşurarii şedinţei ,,de îndată” a Consiliului local al
oraşului Ocna Mureş.
Participă la sedinţă:
- domnul primar, jr. Vinţeler Silviu;
- domnul secretar, jr. Florin Nicoară;
- domnul viceprimar jr. Podariu Pavel Gligor;
- domnul jurist Pandor Simion Nicuşor ;
- doamna ec. Tiuca Orian Mihaela;
- doamna Guţ Maria Ana;
- doamna ec Onac Aida.
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 27.11.2014.
Procesul-verbal al şedinţei de consiliu în 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 să conteste conţinutul proceselor-verbale si sa ceară
menţionarea exactă a opiniilor exprimate în sedinţele anterioare”. Procesul verbal al şedinţei
anterioare este votat în unanimitate, respectiv toţi cei 13 consilieri prezenţi.
Dl secretar: sunt prezenţi la sedinţă un număr de 13 consilieri şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan,
Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin,
Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor,
Vinţeler Ion, lipsesc motivat domnii consilieri Barbu Ioan Daniel, Ispas Aurel Costică, Oltean Dan
Gligor, Stoica Alin Sebastian, la şedinţă participă şi funcţionari publici.
Dl secretar: d-nelor şi d-lor consilieri ne intrunim într-o nouă şedintă „ de îndată”, convocată legal de
către domnul primar, este a 19-a şedinţă din acest an, prima din această lună.. Prezenţa este bună, sunt
prezenţi un număr de 13 doamne şi domni consilieri , există cvorum cu care poate fi adoptat oricare
dintre proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi. Şedinţa a fost convocată de domnul primar , în
acest sens a emis dispoziţia nr 1821 din 08.12.2014. având următorul proiect al ordinii de zi:
PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 şi modificare
liste de investiţii conform anexelor nr.1 şi 2.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării numărului de burse de merit cu
patru burse a câte 150 lei fiecare pentru semestrul I, anul şcolar 2015-2016 care se acordă elevilor din
Liceul Teoretic ,,Petru Maior” Ocna Mureş, faţă de numărul de burse de merit aprobat prin HCLOM
nr. 213 din 27.11.2014
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
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3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice <<Servicii de evaluare a
domeniului privat al oraşului Ocna Mureş >>cod CPV 79419000-4 , prin procedura <<achiziţie
directă >> criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut” şi aprobarea comisiei de evaluare a
ofertelor
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de închiriere nr 16382 din
23.11.2012 încheiat între oraşul Ocna Mureş, în calitate de locator-proprietar şi dl Ocnean Cosmin, în
calitate de locatar-chiriaş, obiectul contractului fiind închirierea spaţiului locative în suprafaţă de
46,25 mp, situat în Ocna Mureş, str. Digului, nr.20 A, bloc 3AB-72-ANL cu încă 1 an, începând cu
data de 17.12.2014
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea parcelării imobilului “teren cu destinaţia stradă”
situat administrativ în Ocna Mureş, str. N. Iorga, nr 31, în suprafaţă de 19380 mp, fără numar de carte
funciară, în două loturi, în vederea construirii unei rampe de acces pentru handicapaţi şi cărucioare.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler
6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind valorificarea, prin vânzare la licitaţie publică cu strigare, a
cantităţii de 3000 buc. ţiglă rezultate în urma lucrărilor de reparaţii executate la Căminul Cultural din
satul Războieni-Cetate.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler
Dl secretar: proiectele de hotărâri sunt legale, sunt 6 proiecte de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.
Dl secretar dă cuvântul dmnului preşedinte de şedinţă pentru a prelua de iure şi de facto conducerea
şedinţei. Dl Aron Marin supune la vot ordinea de zi, 13 consilieri votează ,,pentru”,şi anume:Aron
Marin, Baciu Ioan, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,
Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Cociş Dorin,
Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel ordinea de zi.
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul 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
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 1 de pe ordinea de zi, 13 consilieri
votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Jurj
Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela
Elena, Stănescu Vasile, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion adoptându-se astfel
Hotararea nr. 225 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 09.12.2014 privind
rectificarea bugetului local pe anul 2014 şi modificare liste de investiţii conform anexelor nr.1
şi 2.
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul 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.
Dl primar: liderul de sindicat de la Liceulteoretic ,,Petru Maior” nu a trecut pe liste patru persoane
pentru a primi burse de merit.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 2 de pe ordinea de zi, 13 consilieri
votează ,,pentru” si anume Aron Marin, Baciu Ioan, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Jurj Claudia
Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena,
Stănescu Vasile, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr.
226 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 09.12.2014 privind aprobarea
suplimentării numărului de burse de merit cu patru burse a câte 150 lei fiecare pentru
semestrul I, anul şcolar 2014-2015 care se acordă elevilor din Liceul Teoretic ,,Petru Maior”
Ocna Mureş, faţă de numărul de burse de merit aprobat prin HCLOM nr. 213 din 27.11.2014.
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 3 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr 3 de pe ordinea de zi.
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Dl primar propune ca amendament că în lista anexă există si bunuri care aparţin domeniului public,
prin urmare anexa trebuie actualizată prin eliminarea tuturor bunurilor care sunt în domeniul public.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul propus de către dl primar, 13 consilieri votează
..pentru” aceste amendament.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 3 de pe ordinea de zi, cu amendamentul
propus de către domnul primar, 13 consilieri votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan,
Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin,
Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor,
Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 227 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din
data de 09.12.2014 privind aprobarea achiziţiei publice <<Servicii de evaluare a domeniului
privat al oraşului Ocna Mureş >>cod CPV 79419000-4 , prin procedura <<achiziţie directă >>
criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut” şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor .
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.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 4 de pe ordinea de zi, 13 consilieri
votează ,,pentru” si anume Aron Marin, Baciu Ioan, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Jurj Claudia
Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena,
Stănescu Vasile, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr.
228 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 09.12.2014 privind prelungirea
contractului de închiriere nr 16382 din 23.11.2012 încheiat între oraşul Ocna Mureş, în calitate
de locator-proprietar şi dl Ocnean Cosmin, în calitate de locatar-chiriaş, obiectul contractului
fiind închirierea spaţiului locativ în suprafaţă de 46,25 mp, situat în Ocna Mureş, str. Digului,
nr.20 A, bloc 3AB-72-ANL cu încă 1 an, începând cu data de 17.12.2014.
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.
Dl viceprimar: propune ca amendament să se scrie în hotărâre persoane cu dizabilităţi în loc de
handicapaţi.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot acest amendament, 13 consilieri votează ,,pentru “.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 5 de pe ordinea de zi, în întregime, 13
consilieri votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Stănescu Vasile, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel
Hotararea nr. 229 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 09.12.2014 privind
aprobarea parcelării imobilului “teren cu destinaţia stradă” situat administrativ în Ocna
Mureş, str. N. Iorga, nr 31, în suprafaţă de 19380 mp, fără numar de carte funciară, în două
loturi, în vederea construirii unei rampe de acces pentru persoane cu dizabilităţi şi cărucioare.
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 6 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 6 de pe ordinea de zi.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 6 de pe ordinea de zi, 13 consilieri
votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Jurj
Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela
Elena, Stănescu Vasile, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel
Hotararea nr. 230 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 09.12.2014 privind
valorificarea, prin vânzare la licitaţie publică cu strigare, a cantităţii de 3000 buc. ţiglă rezultate
în urma lucrărilor de reparaţii executate la Căminul Cultural din satul Războieni-Cetate.
Domnul Pandor Nicuşor prezintă adresa 18856/08.12.2014 a Primăriei oraşului Ocna Mureş către S.C
PREGO SA privind plata unei redevenţe de catre aceştia pentru perioada 11.12.2007-11.12.2012.
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Domnul secretar: pe perioada 2008-2012 S.C PREGO SA Ocna Mureş a fost de acord să plătească o
redevenţă chiar dacă anterior nu s-a stabilit o sumă care să reprezinte redevenţa.
Şedinţa se încheie la ora 18,00..
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Secretar oras,
Jr. Aron Marin
jr. Florin Nicoară

Întocmit,
Guţ Maria Ana

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