ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat azi 31.07.2014, 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 viceprimar, jr. Podariu Pavel Gligor
- domnul jr. Pandor Simion Nicuşor,
- doamna Stoia Alina,
- doamna ec. Onac Aida;
- 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 30.06.2014.
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 15 consilieri prezenţi.
Dl secretar: sunt prezenţi la sedinţă un numar de 15 consilieri şi anume: Aron Marin, 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, Vinţeler Ion, lipsesc motivat consilierii Baciu
Ioan şi Man Florin Augustin , la şedinţă participă şi funcţionari publici, mai participă şi delegatul
sătesc de la Micoşlaca.
Dl secretar: la ordinea de zi sunt înscrise 13 proiecte de hotărâre plus probleme diverse.
Dl secretar: proiectele de hotărăre le- am parcurs împreună cu dl primar, sunt oportune şi legale,
trebuie ales un nou preşedinte de şedinţă.
Dl Stanescu Vasile propune ca preşedinte de şedinţă să fie ales domnul consilier Stoica Alin
Sebastian.
Dl Stănescu Vasile este ales preşedinte de şedinţă cu 14 voturi pentru şi anume:Aron Marin, 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,
Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion.
Dl. secretar: este şedinţa obişnuită, lunară, a l2-a şedinţă din acest an, convocată legal de catre dl
primar in care sens a emis dispozţia nr 751 din 25.07.2014 având următorul proiect al ordinii de zi:
PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înscrierii, în domeniul privat al oraşului Ocna
Mureş a imobilului apartament proprietate de stat în suprafata de 48,66 mp inscris in CF 70002C1-U18 Ocna Mures, ( nr. CF vechi: 3453 –Uioara de Sus) cu nr top 1210/1/8/4/VI, apartament nr 6,
situat administrativ in Ocna Mureş, str. Al Independenţei, Bl.26, sc.A, et.I, ap,6, jud. Alba.
Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu.
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2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Liceul
Tehnologic Ocna Mureş , cu sediul in str. Colonia peste Mureş, nr. 9 Ocna Mureş, jud. Alba şi
Primăria Ocna Mureş, cu sediul in str. N. Iorga, nr. 27, Ocna Mureş, jud.Alba, pentru stabilirea
responsabilităţilor ce revin părţilor în implementarea activităţilor aferente proiectului de sponsorizare :
“panouri fotovoltaice-un pas mic în Ocna Mureş, un pas mare pentru reducerea consumului de gaze
naturale” (titlul proiectului care este depus în cadrul programului ,,Împreună pentru fiecare” organizat
de Grupul Rompetrol.)
Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, 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 30 m.p., înscris în C.F. nr.
70725 Ocna Mureş, cu nr. cad. 70725 .
Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu.
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, 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.
Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu.
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr.3 a HCLOM
nr.43/27.02.2014 privind închirierea imobilelor-apartamente cu destinaţia de locuinţă proprietate
privată a oraşului Ocna Mureş preluate de la S.C. PREGO S.A. Ocna Mureş ca urmare a încetării
Contractului de concesiune nr 12466/12.12.2002..
Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu.
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale accesorii
(majorări de întârziere) datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice sau juridice.
Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu.
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, în vederea acordării
de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere) aferente obligaţiilor fiscale
principale neachitate la termen, datorate bugetului oraşului Ocna Mureş de către persoane juridice de
pe raza UAT Ocna Mures.
Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu.
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desfăşurării sărbătorii locale „Zilele oraşului Ocna
Mureş” în perioada 16-17 august 2014.
Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu.
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea de scutire de la plata chiriei pentru apartamentul
proprietate a oraşului Ocna Mureş, situat în Ocna Mureş, strada Brazilor, bl.9, ap.3, jud. Alba,
doamnei Moldovan Jeniţa – chiriaşa apartamentului în cauză.
Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu.
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea încheierii unui act adiţional la Protocolul de
colaborare/prestări servicii de ecarisaj nr. 2367/19.02.2014 încheiat cu Asociaţia Centrul de Ecarisaj
Turda.
Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu.
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de
cesiune privitor la Contractul de concesiune nr. 13242/15.10.2010
Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu.
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Organigramei şi a Statului de
funcţii ale Clubului Sportiv Ocna Mureş, persoană juridică română de drept public, conform anexelor.
Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu.
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului
Ocna Mureş pe anul 2014 conform anexei .
Initiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu.
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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 15 consilieri prezenţi votează ,,pentru”,
şi anume: Aron Marin, 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, Vinţeler Ion,
adoptându-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: Aron Marin, 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, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 136 a Consiliului local al oraşului
Ocna Mureş din data de 31.07.2014 privind aprobarea înscrierii, în domeniul privat al oraşului
Ocna Mureş a imobilului apartament proprietate de stat în suprafata de 48,66 mp inscris in
CF 70002-C1-U18 Ocna Mures, ( nr. CF vechi: 3453 –Uioara de Sus) cu nr top 1210/1/8/4/VI,
apartament nr 6, situat administrativ in Ocna Mures str. Al Independenţei, Bl.26, sc.A, et.I,
ap,6, jud. Alba.
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, 15 consilieri
votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, 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, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 137 a Consiliului local al oraşului
Ocna Mureş din data de 31.07.2014 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat
înregistrat sub nr 8903 din 03 iulie 2014 încheiat între Liceul tehnologic Ocna Mureş, str
Colonia Peste Mureş, nr. 9, jud. Alba şi Primarul oraşului Ocna Mureş, având sediul în oraşul
Ocna Mureş, str N. Iorga, nr 27, judeţul Alba pentru stabilirea responsabilităţilor ce revin în
implementarea activităţilor aferente Proiectului de sponsorizare intitulat,,Panouri fotovoltaiceun pas mic pentru Ocna Mureş-un pas mare pentru reducerea consumului de gaze
naturale”acesta fiind titlul proiectului care este depus în cadrul programului ,,Împreunaă
pentru fiecare” organizat de Grupul Rompetrol pentru promovarea energiei verzi, conform
anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
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: Aron Marin, 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, Vinţeler Ion,, adoptându-se astfel Hotararea nr. 138 a Consiliului local al oraşului
Ocna Mureş din data de 31.07.2014 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a
imobilului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş - teren în suprafaţă totală de 30 m.p.,
înscris în C.F. nr. 70725 Ocna Mureş, cu nr. cad. 70725 .
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După votarea proiectului de hotărâre nr 3, la ora 17,30 a venit la şedinţă şi domnul consilier Man
Florin Augustin.
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, 16 consilieri
votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costică, 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, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 139 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mureş din data de 31.07.2014 privind propunerile Primăriei oraşului Ocna
Mureş, judeţul Alba, 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 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 Pandor Nicuşor: am contactat pe domnul Comşa Aurelian pentru a fi trecut în foaia locativă.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5, toţi cei 16 consilieri votează
,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel
Costică, 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,
Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 140 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mureş din data de 31.07.2014 pentru modificarea şi completarea Anexei nr.3 a
HCLOM nr.43/27.02.2014 privind închirierea imobilelor-apartamente cu destinaţia de locuinţă
proprietate privată a oraşului Ocna Mureş preluate de la S.C. PREGO S.A. Ocna Mureş ca urmare
a încetării Contractului de concesiune nr 12466/12.12.2002..
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: nu beneficiază cei care au mai beneficiat în ultimii 5 ani.
Dl Marele Adrian Cristian: să beneficieze toţi dar cu un procent mai mic la cei care au mai beneficiat.
Dl Pandor Simion Nicuşor: să se specifice dacă în categoria cetăţenilor exceptaţi (cei care nu
beneficiază pe motiv că au avut bonificaţii în ultimii 5 ani) se iau în calcul bonificaţia de 10% pentru
plata coanticipaţiei.
Consilieriii locali spun că nu intră şi nu se ia in calcul bonificaţia.
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, 16 consilieri
votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costică, 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, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 141 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 31.07.2014 privind acordarea de înlesniri la plata
obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către
contribuabilii persoane fizice sau juridice
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.
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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 16
consilieri votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg
Horea, Ispas Aurel Costică, 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, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 142 a
Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 31.07.2014 privind aprobarea schemei de
ajutor de minimis, în vederea acordării de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale accesorii
(majorări de întârziere) aferente obligaţiilor fiscale principale neachitate la termen, datorate
bugetului oraşului Ocna Mureş de către persoane juridice de pe raza UAT Ocna Mures.
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, 15 consilieri
votează ,,pentru” şi anume: Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel
Costică, 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,
Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, Aron Marin nu votează, este în conflict de interese, adoptându-se
astfel Hotararea nr. 143 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 30.06.2014
privind aprobarea desfăşurării sărbătorii locale „Zilele oraşului Ocna Mureş” în perioada 1617 august 2014.
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 16
consilieri votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg
Horea, Ispas Aurel Costică, 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, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 144 a Consiliului
local al orasului Ocna Mures din data de 31.07.2014 privind acordarea de scutire de la plata
chiriei pentru apartamentul proprietate a oraşului Ocna Mureş, situat în Ocna Mureş, strada
Brazilor, bl.9, ap.3, jud. Alba, doamnei Moldovan Jeniţa – chiriaşa apartamentului în cauză.
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.
Dl primar:sâmbătă seara câinii au muşcat 2 copii.
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 16
consilieri votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg
Horea, Ispas Aurel Costică, 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, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotararea nr. 145 a Consiliului
local al orasului Ocna Mures din data de 31.07.2014 pentru aprobarea încheierii unui act
adiţional la Protocolul de colaborare/prestări servicii de ecarisaj nr. 2367/19.02.2014 încheiat
cu Asociaţia Centrul de Ecarisaj Turda.
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
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Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 11 de pe ordinea de zi, 16 consilieri
votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costică, 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, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 146 a Consiliului local
al orasului Ocna Mures din data de 31.07.2014 privind exprimarea acordului pentru încheierea
unui contract de cesiune privitor la Contractul de concesiune nr. 13242/15.10.2010.
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 16
consilieri votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg
Horea, Ispas Aurel Costică, 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, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 147 a
Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 31.07.2014 privind modificarea şi
completarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Clubului Sportiv Ocna Mureş, persoană
juridică română de drept public, conform anexelor.
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, 16 consilieri
votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costică, 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, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion,, adoptându-se astfel Hotararea nr. 148 a Consiliului
local al oraşului Ocna Mures din data de 31.07.2014 privind privind rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli al oraşului Ocna Mureş pe anul 2014 conform anexei .
Dl primar prezintă raportul semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor pentru perioada
ianuarie-iunie 2014 cu precizarea că, câte un exemplar din acesta a fost predat preşedinţilor celor doua
comisii ale consiliului local al oraşului Ocna Mureş
Dl viceprimar prezintă o cerere de reducere a chiriei în blocul 7AB-73- ANL cu nr 8662 din
27.06.2014.
Dl viceprimar spune ca există o cerere a unui cetătean pentru a primi o locuinţă în blocul social.,
Dl primar: o să fie studiată cererea respectivă.
Dl primar: exista o persoană în oraş care împlineşte 100 de ani, şi care va fi premiată la sărbătoarea
locală ,,Zilele oraşului Ocna Mureş”.
Şedinţa se incheie la ora 18,05.
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
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