ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat azi 30.04.2014, 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 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 24.03.2014.
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 13 consilieri prezenţi.
Dl secretar: sunt prezenţi la sedinţă un numar de 13 consilieri 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, Stoica Alin
Sebastian, Cociş Dorin, lipsesc motivat d-nii consilieri Man Florin Augustin, Podariu Pavel Gligor,
Stănescu Vasile si Vinţeler Ion, la şedinţă participă şi funcţionari publici, mai participă şi delegaţii
săteşti de la Cisteiul de Mureş şi Micoşlaca.
Dl secretar: la ordinea de zi sunt înscrise 12 proiecte de hotărâre pe dispoziţia de convocare şi 16
proiecte de hotărăre pe invitaţie, deci pe invitaţie sunt înscrise suplimentar 4 proiecte de hotărâre de la
nr 13 la 16.
Dl secretar: proiectele de hotărăre le- am văzut şi analizat, toate sunt legale.
Dl. secretar: respectuos, vă rugăm să începem şi lucrările acestei şedinţe a Consiliului local al oraşului
Ocna Mureş, este a 7-a şedinţă din acest an, este şedinţa obişnuită, lunară, convocată legal de catre dl
primar in care sens a emis dispozţia nr 425 din 23.04.2014 având următorul proiect al ordinii de zi:
PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE. privind aprobarea Proiectului nr 4933/2013 cuprinzând “PLanul de
amenajare a teritoriului zonal Valea Mureşului-judeţul Alba” întocmit de S.C Mancom Centru
S.R L Alba Iulia, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.
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2. PROIECT DE HOTĂRÂRE
prin care Consiliul local al oraşului Ocna Mures ia act de
renunţarea d-lui Hegeduş Mihai la repartiţia apartamentului nr. 8, situat în Ocna Mureş, str.Colonia
Monchim, nr 14, judeţul Alba, bl 6 ABC, conform HCLOM nr 40/27.02.2014.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Primarului oraşului Oraşului Ocna Mureş.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea contractelor de închiriere, a chiriaşilor din
blocul 72 ANL, înscrişi în anexă, pe o perioadă de 1 an, începând cu data expirării contractelor.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
5. 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
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local
al oraşului Ocna Mureş nr 33 din 27.02.2014 prin înlocuirea textului: “Se aprobă prelungirea
contractului de închiriere nr 791 din 01.04.2013...” cu textul următor: “Se aprobă prelungirea
contractului de închiriere nr 15866 din 14.11.2012…”
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local
al oraşului Ocna Mureş nr 34 din 27.02.2014 prin înlocuirea textului: “Se aprobă prelungirea
contractului de închiriere nr 754 din 01.04.2013...” cu textul următor: “Se aprobă prelungirea
contractului de închiriere nr 15873 din 14.11.2012…”
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unei Convenţii de constituire a dreptului uz,
servitute şi acces la utilităţile publice între oraşul Ocna Mureş, având sediul în oraşul Ocna Mureş, str.
N. Iorga, nr 27, jud. Alba, reprezentat prin primar Silviu Vinţeler şi SC FDEE “ELECTRICA
DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD” SA cu sediul în localitatea Brasov, str. Pictor Luchian, nr.
25, jud. Brasov, reprezentată prin Director ing. Bogdan Medrea, pentru alimentarea cu energie
electrică a staţiei de epurare ape uzate din oraşul Ocna Mureş, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unei Convenţii pentru modificarea traseului
reţelei de distribuţie a gazelor naturale existente lângă blocul 46, între scările 5 şi 6, între oraşul Ocna
Mureş, având sediul în oraşul Ocna Mureş, str. N. Iorga, nr 27, jud. Alba, reprezentat prin primar
Silviu Vinţeler şi E.ON DISTRIBUŢIE SA, cu sediul în Piaţa Trandafirilor, nr 21, Târgu Mureş,
judeţul Mureş, reprezentată prin dl Torsten Roglin, Director general şi dl Petre Radu, Director General
Adjunct, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexelor nr 2 a şi 2 b a
Hotărârii Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş nr 50/2013.
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Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordarii unor sume de bani, cu titlu de sprijin
financiar, unor unităţi de cult religios de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Ocna Mureş”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului trimestrial de execuţie a bugetului local
pe trimestrul I 2014, conform anexelor nr 1 şi 2.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
PROIECTE ÎNSCRISE SUPLIMENTAR PE ORDINEA DE ZI:
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind o nouă prelungire până în 30.05.2014 a termenului de
execuţie a lucrărilor asumate prin Contractul nr. 17683 din 27.12.2012 dintre Oraşul Ocna Mureş şi
SC CEZIANA STAR SRL Baia de Arieş pentru repararea podului peste râul Mureş, contract al cărui
termen a fost iniţial prelungit până la data de 30.04.2014 prin HCLOM nr 212 din 28.11.2013.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor suprafeţe
de teren proprietatea publică a oraşului Ocna Mureş în vederea amenajării şi funcţionării de terase
comerciale sezoniere.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică, pe o
perioadă de 49 ani a unui teren situat în Ocna Mures, str. Al. Independenţei, nr. 7A, jud. Alba, înscris
in Cf 71359 Ocna Mureş, cu nr cad 71359-curţi, construcţii în suprafaţă de 196,00 mp, teren care face
parte din domeniul privat al oraşului Ocna Mureş, preţul de pornire al licitaţiei să fie de 400,00 lei/an.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind clarificarea situaţiei juridice a imobilelor proprietate
publică a oraşului Ocna Mureş, situate administrativ în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr. 29A,
jud. Alba, înscrise în CF nr 71876 Ocna Mureş, cu nr cad./top 71876.
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 13 al 16, toţi cei 13 consilieri prezenţi votează ,,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, Stoica Alin
Sebastian, Cociş Dorin, 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, 13 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, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, adoptându-se astfel
Hotararea nr. 68 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 30.04.2014 privind
aprobarea Proiectului nr 4933/2013 cuprinzând “PLanul de amenajare a teritoriului zonal
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Valea Mureşului-judeţul Alba” întocmit de S.C Mancom Centru S.R L Alba Iulia, conform
anexei, care face 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, 13 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, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin. adoptându-se astfel
Hotararea nr. 69 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 30.04.2014 prin care
Consiliul local al oraşului Ocna Mures ia act de renunţarea d-lui Hegeduş Mihai la repartiţia
apartamentului nr. 8, situat în Ocna Mureş, str.Colonia Monchim, nr 14, judeţul Alba, bl 6
ABC, conform HCLOM nr 40/27.02.2014.
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, 13 consilieri
votează ,,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, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, adoptându-se astfel
Hotararea nr. 70 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 30.04.2014 privind
aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului
Oraşului 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, 13 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, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, adoptându-se astfel
Hotararea nr. 71 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 30.04.2014 privind
prelungirea contractelor de închiriere, a chiriaşilor din blocul 72 ANL, înscrişi în anexă, pe o
perioadă de 1 an, începând cu data expirării contractelor.
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 13 consilieri votează
,,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, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, adoptându-se astfel
Hotararea nr. 72 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 30.04.2014 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..

4

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.
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, 13 consilieri
votează,,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, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, adoptându-se astfel
Hotararea nr. 73 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 30.04.2014 privind
îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş nr 33 din
27.02.2014 prin înlocuirea textului: “Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr 791
din 01.04.2013...” cu textul următor: “Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr
15866 din 14.11.2012…”
. 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 13
consilieri votează ,,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, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, adoptânduse astfel Hotararea nr. 74 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 30.04.2014
privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş
nbr 34 din 27.02.2014 prin înlocuirea textului: “Se aprobă prelungirea contractului de
închiriere nr 754 din 01.04.2013...” cu textul următor: “Se aprobă prelungirea contractului de
închiriere nr 15873 din 14.11.2012…”
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 13
consilieri votează ,,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, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, , adoptânduse astfel Hotararea nr. 75 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 30.04.2014
privind încheierea unei Convenţii de constituire a dreptului uz, servitute şi acces la utilităţile
publice între oraşul Ocna Mureş, având sediul în oraşul Ocna Mureş, str. N. Iorga, nr 27, jud.
Alba, reprezentat prin primar Silviu Vinţeler şi SC FDEE “ELECTRICA DISTRIBUŢIE
TRANSILVANIA SUD” SA cu sediul în localitatea Brasov, str. Pictor Luchian, nr. 25, jud.
Brasov, reprezentată prin Director ing. Bogdan Medrea, pentru alimentarea cu energie electrică
a staţiei de epurare ape uzate din oraşul Ocna Mureş, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta.
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 13
consilieri votează ,,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, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, adoptânduse astfel Hotararea nr. 76 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 30.04.2014
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privind încheierea unei Convenţii pentru modificarea traseului reţelei de distribuţie a gazelor
naturale existente lângă blocul 46, între scările 5 şi 6, între oraşul Ocna Mureş, având sediul în
oraşul Ocna Mureş, str. N. Iorga, nr 27, jud. Alba, reprezentat prin primar Silviu Vinţeler şi
E.ON DISTRIBUŢIE SA, cu sediul în Piaţa Trandafirilor, nr 21, Târgu Mureş, judeţul Mureş,
reprezentată prin dl Torsten Roglin, Director general şi dl Petre Radu, Director General
Adjunct, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
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 13
consilieri votează ,,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, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, , adoptânduse astfel Hotararea nr. 77 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 30.04.2014
privind modificarea şi completarea anexelor nr 2 a şi 2 b a Hotărârii Consiliului Local al
oraşului Ocna Mureş nr 50/2013.
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.
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: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif,
Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela
Elena, Oltean Dan Gligor, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, se abţine Jurj Claudia Daciana,
adoptându-se astfel Hotararea nr. 78 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de
30.04.2014 privind aprobarea acordării unor sume de bani, cu titlu de sprijin financiar, unor
unităţi de cult religios de pe raza administrativ-teritorială a oraşului 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.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 12 de pe ordinea de zi, toţi cei 13
consilieri votează ,,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, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, adoptânduse astfel Hotararea nr. 79 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 30.04.2014
privind aprobarea contului trimestrial de execuţie a bugetului local pe trimestrul I 2014,
conform anexelor nr 1 şi 2.
La ora 16,50 , înainte de discutarea proiectului de hotărâre nr 13 a venit la şedinţă si domnul consilier
Vinţeler Ion.
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, 13 consilieri
votează ,,pentru”, şi 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, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, se abţine Drăguţ Augustin Iosif,
adoptându-se astfel Hotararea nr. 80 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de
30.04.2014 privind o nouă prelungire până în 30.05.2014 a termenului de execuţie a lucrărilor
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asumate prin Contractul nr. 17683 din 27.12.2012 dintre Oraşul Ocna Mureş şi SC CEZIANA
STAR SRL Baia de Arieş pentru repararea podului peste râul Mureş, contract al cărui termen
a fost iniţial prelungit până la data de 30.04.2014 prin HCLOM nr 212 din 28.11.2013.
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, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian
Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler
Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 81 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de
30.04.2014 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor suprafeţe de teren
proprietatea publică a oraşului Ocna Mureş în vederea amenajării şi funcţionării de terase
comerciale sezoniere.
Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre 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 14 consilieri votează
,,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, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se
astfel Hotararea nr. 82 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 30.04.2014
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică, pe o perioadă de 49 ani a unui teren
situat în Ocna Mures, str. Al. Independenţei, nr. 7A, jud. Alba, înscris in Cf 71359 Ocna Mureş,
cu nr cad 71359-curţi, construcţii în suprafaţă de 196,00 mp, teren care face parte din domeniul
privat al oraşului Ocna Mureş, preţul de pornire al licitaţiei să fie de 400,00 lei/an.
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 14 consilieri votează
,,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, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se
astfel Hotararea nr. 83 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 30.04.2014
privind clarificarea situaţiei juridice a imobilelor proprietate publică a oraşului Ocna Mureş,
situate administrativ în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr. 29A, jud. Alba, înscrise în CF nr
71876 Ocna Mureş, cu nr cad./top 71876.
Probleme curente
Dl Pandor Nicuşor prezintă adresa nr 2699/G/SJ/2014 de la Instituţia Prefectului înregistrată la
Primăria oraşului Ocna Mureş sub nr 1469 din 04.02.2014 privind comunicarea hotărârilor Consiliului
Local al oraşului Ocna Mureş şi a Dipoziţiilor Primarului oraţului Ocna Mureş.
Dl Pandor Nicuşor prezintă adresa nr 2698/G/SJ/2014 de la Instituţia Prefectului jud. Alba înregistrată
la Primrăria oraşului Ocna Mureş sub nr 1470 din 04.02.2014 privind comunicarea dispoziţiei de
convocare a şedinţelor consiliului local al oraşului Ocna Mureş şi a mterialelor aferente.
Dl Pandor Nicuşor prezintă adresa nr 4064 din 24.03.2014 a SC PREGO SA Ocna Mureş privind lista
chiriaşilor care au restanţă la plata chiriei mai mare de 3 luni până la data acestei adrese.
Dl Pandor Nicuşor predă consilierilor proiectul de hotărâre privind reîncadrarea pe zone a străzilor din
oraşul Ocna Mureş, începând cu anul 2015, pentru studiu, până la următoarea şedinţă. Pentru proiectul
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de hotărâre amintit s-a intocmit proces verbal de afişare din data de 30.04.2014 cand a fost afişat la
sediul instituţiei noastre.
Şedinţa se incheie la ora 18,30.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Prof. Herţeg Horea

Secretar oras,
jr. Florin Nicoara

Întocmit,
Ec. Tiuca Orian Mihaela

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