
1

R O M Â N I A
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL  OCNA  MUREŞ
CONSILIUL  LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 10.09.2015, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare  a Consiliului local al
oraşului Ocna Mureş.

Participă la sedinţă:
-   domnul primar, Vinţeler Silviu;
-   domnul viceprimar, Podariu Pavel Gligor;
-   domnul secretar,  Pandor Nicuşor;
- domnul jr. Nicoară Florinel,
-   doamna ec. Tiuca Orian Mihaela;
-   doamna ec.Onac Aida;
- doamna  Guţ Maria Ana;

Domnul secretar, Pandor Nicuşor: în 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 în anul 2007 spune că se vor aproba procesele verbale ale şedinţelor de consiliu local din
data de 06.08.2015 şi 27.08.2015 în şedinţa ordinară care urmează a fi desfăşurată în data de 23.
09.2015.
. Dl secretar: sunt prezenţi la şedinţă un număr de 14 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, Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, la şedinţă participă funcţionari publici.

Dl secretar: sunt prezenţi 14 consilieri, lipsesc domnii consilieri:Man Florin Augustin, Oltean
Dan Gligor, Stănescu Vasile.

Dl. secretar: să începem şedinţa extraordinară,  convocată de domnul primar prin dispoziţia
nr.1010 din 04.09.2015, având următorul proiect al ordinii de zi:
.

PROIECT  AL  ORDINII  DE ZI
1. 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.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind modificarea  planului de achiziţii publice pentru anul
2015.
      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Proiectare modernizare străzi
Abatorului, General Dragalina, Zaharia Bârsan, M. Kogălniceanu şi George Coşbuc din oraşul Ocna
Mureş, cod CPV 71322500-6  ” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul
cel mai scăzut”.

 Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
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4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Proiectare modernizare a
strazilor  Velenţa şi Deltei din localitatea Războieni-Cetate “, cod CPV 71322500-6  ” prin procedura
„achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Furnizare coşuri de gunoi
stradale “, cod CPV 34928480-6 containere şi pubele de deşeuri  ” prin procedura „achiziţie directă”,
criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Furnizare sărăriţă tractată “,
cod CPV 34143000-1 vehicule pentru întreţinere pe timp de iarnă  ” prin procedura „achiziţie directă”,
criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Lucrări reabilitare drum
comunal DC3 Ocna Mureş-Micoşlaca“, tronsonul Cisteiul de Mureş-Micoşlaca cod CPV 45233252-0-
lucrări de îmbrăcare a străzilor” prin procedura „cerere de oferte”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul
cel mai scăzut”.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului pentru promovarea unei acţiuni
judiciare împotriva SC CEZIANA STAR SRL , în calitate de executant al lucrărilor asumate prin
Contractul de execuţie de lucrări nr 17683/27.12.2012.

 Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului local al
oraşului Ocna Mureş în Consiliul de administraţie a Scolii Gimnaziale ,,Lucian Blaga”  din oraşul
Ocna Mureş.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015
conform anexei nr.1 şi modificarea listelor de investiţii, conform anexelor 2,3,4 şi 5 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea   cheltuielilor în sumă de 1200 lei , ocazionate de
deplasarea  unei delegaţii la zilele oraşului  Koszarmisleny- Ungaria, în perioada 11-13 septembrie
2015.

Iniţiator: consilier local Nicoară Marcela
Dl. secretar: toate proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi se încadrează în condiţiile de

legalitate.
Dl. preşedinte de şedinţă Leahu Ioan Mircea supune  la vot ordinea de zi. Este votată în

unanimitate, respectiv toţi cei 14 consilieri prezenţi.
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, 14 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,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion,
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adoptându-se astfel Hotărârea nr. 173 din 10.09.2015 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 annexă.

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.
D-nul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre 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, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian
Cristian, Nicoară Marcela Elena,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler
Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 174 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data
de 10.09.2015 privind modificarea planului de achiziţii publice pentru anul 2015.

Dl preşedinte de şedintă 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.
Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre 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, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian,
Nicoară Marcela Elena, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 175 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de
10.09.2015 privind aprobarea achiziţiei publice “Proiectare modernizare străzi Abatorului,
General Dragalina, Zaharia Bârsan, M. Kogălniceanu şi George Coşbuc din oraşul Ocna
Mureş, cod CPV 71322500-6” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind
,,preţul cel mai scăzut”.

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, 14 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, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 176 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de
10.09.2015 privind aprobarea achiziţiei publice “Proiectare modernizare a strazilor  Velenţa şi
Deltei din localitatea Războieni-Cetate “, cod CPV 71322500-6” prin procedura „achiziţie
directă”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.

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 preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5 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, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian,
Nicoară Marcela Elena,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 177 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de
10.09.2015 privind aprobarea achiziţiei publice “Furnizare coşuri de gunoi stradale “, cod CPV
34928480-6 containere şi pubele de deşeuri” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de
atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.

Dl  preşedinte de şedintă 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.
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Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 6 de pe ordinea de zi, 14 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,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion adoptându-se astfel
Hotărârea nr. 178 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 10.09.2015 privind
aprobarea achiziţiei publice “Furnizare sărăriţă tractată“, cod CPV 34143000-1 vehicule pentru
întreţinere pe timp de iarnă” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind
,,preţul cel mai scăzut”.

Dl preşedinte de şedintă 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.
Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 7 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, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian,
Nicoară Marcela Elena,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 179 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de
10.09.2015 privind aprobarea achiziţiei publice “Lucrări reabilitare drum comunal DC 3 Ocna
Mureş-Micoşlaca “, tronsonul Cisteiul de Mureş-Micoşlaca cod CPV 45233252-0- lucrări de
îmbrăcare a străzilor  ” prin procedura „cerere de oferte”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul
cel mai scăzut”.

Dl preşedinte de şedintă 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.
Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr.8 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, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian,
Nicoară Marcela Elena,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 180 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de
10.09.2015 privind exprimarea acordului pentru promovarea unei acţiuni judiciare împotriva
SC CEZIANA STAR SRL , în calitate de executant al lucrărilor asumate prin Contractul de
execuţie de lucrări nr 17683/27.12.2012.

Dl preşedinte de şedinta propune amânarea discutării  proiectului de hotărâre nr. 9 de pe ordinea
de zi pentru şedinţa ordinară de la finele acestei luni, 14 consilieri sunt de accord cu această
propunere.

Dl preşedinte de şedintă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 10 de
pe ordinea de zi.

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 10 de pe ordinea de zi.
Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr.10 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, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian,
Nicoară Marcela Elena,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion
adoptându-se astfel Hotărârea nr.181 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de
10.09.2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015  conform anexei
nr.1 şi modificarea listelor de investiţii, conform anexelor 2,3,4 şi 5 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

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

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 11 de pe ordinea de zi.
Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr.11 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
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Cristian, Nicoară Marcela Elena,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, domnul Podariu
Pavel Gligor  nu votează, declarând un posibil conflict de interese, adoptându-se astfel Hotărârea nr.
182 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 10.09.2015 privind aprobarea
cheltuielilor în sumă de 1200 lei , ocazionate de deplasarea  unei delegaţii la zilele oraşului
Koszarmisleny- Ungaria, în perioada 11-13 septembrie  2015.
          După discutarea proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi, , la ora 18,04 a venit la şedinţă şi
domnul consilier Stănescu Vasile.

Dl consilier Vinţeler Ion: să găsim o soluţie pentru curăţenia oraşului.. Se aruncă gunoi în
gropile salinei, în capătul str. B.P.Hasdeu, plus pe strada 9 Mai. Să-i folosim pe cei de la ajutor social.
          Dl Herţeg Horea: panoul din faţa farmaciei Vitafarm trebuie amenajat, să se predea în
administrare Şcolii Gimnaziale ,,Lucian Blaga”.
          Dl Stoica Alin Sebastian: terenul de joacă de la Uioara de Sus nu se mai închide seara, se va
degrada.
          Dl viceprimar: cei de la ajutorul social nu mătură pe stradă, este concesionat serviciul de
măturare a străziilor către S.C Financiar-Urban SRL filiala Ocna Mureş.
         Dl primar: referitor la cimitir se folosesc clădirile UAT Ocna Mureş în interes privat, alţii
încasează  bani ilegal de pe urma cimitirului.
         Dl primar: şedinţa Consiliului Judeţean Alba va avea loc în 24 septembrie la Ocna Mureş, vă rog
domnilor consilieri să participaţi si dvs, propun ca şedinţa de consiliu local să o ţinem în 23
septembrie 2015.

Şedinţa se încheie la ora 18,24.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă, p. Secretar oraş,
LEAHU  IOAN MIRCEA PANDOR  NICUŞOR

Întocmit,
 TIUCA ORIAN MIHAELA

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


