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

PROCES VERBAL
Incheiat azi, 14.04.2015, cu ocazia desfăşurarii şedinţei extraordinare  a Consiliului local al

oraşului Ocna Mureş.
Participă la sedinţă:

-   domnul primar, jr.Vinţeler Silviu;
-   domnul viceprimar, jr. Podariu Pavel Gligor;
-   domnul secretar interimar, jr.Pandor Nicuşor;
- domnul ing. Bogdan Ioan,
-   domnul ing. Iulian Olariu;
-   doamna Guţ Mariana;

Domnul secretar, jur. Pandor Nicuşor, 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 26.03.2015.
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 in sedinţele anterioare”. Procesul verbal al şedinţei
anterioare este votat în unanimitate, respectiv toţi cei 12 consilieri prezenţi.
Dl secretar, jr. Pandor Nicuşor: sunt prezenţi la sedinţă un număr de 12 consilieri şi anume: Aron
Marin, Baciu Ioan, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,
Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile,  Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor,
Vinţeler Ion, lipsesc domnii consilieri Barbu Ioan Daniel, Ispas Aurel Costică, Man Florin Augustin,
Oltean Dan Gligor, Stoica Alin Sebastian.
Dl secretar, jr. Pandor Nicuşor : avem o şedinţă extraordinară , cu un nr de 2 proiecte pe ordinea de zi,
şedinţa a fost convocată legal de către domnul primar în care sens a emis dispozţia nr. 448 din
10.04.2015 având următorul proiect al ordinii de zi:

PROIECT  AL  ORDINII  DE ZI:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind deplasarea în perioada 15 iunie-15 iulie 2015 a domnului
Iulian Olariu Iakab, la ,,Programul de Prietenie Internaţională Gansu-2015” care va avea loc în oraşul
Lanzhou, China, precum şi participarea delegatului oraşului Ocna Mureş, domnul Iulian Olariu Iakab,
la cel de-al 21-lea Tărg de Afaceri şi Investiţii care va avea loc la Lanzhou, China, în aceeaşi perioadă.
        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind acordul de principiu în vederea obţinerii titlului de ,,Parc
Industrial”de către ,,S.C Parc Industrial Ocna Mureş SRL”.

    Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
Dl secretar: rugăm pe doamna preşedinte de şedinţă să preia conducerea şedinţei.
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi, 12 consilieri votează ,,pentru” şi anume: Aron
Marin, Baciu Ioan,  Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,
Marele Adrian Cristian,  Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile,  Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor,
Vinţeler Ion, adoptându-se astfel ordinea de zi.
D-na 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.
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Dl primar: totul se suportă de către domnii din China care au trimis invitaţia, drumul, masa, cazarea,
mai este nevoie de 1500 lei, domnul Iulian ştie limba engleză, franceză.
Dl Iulian Olariu Iakab: participă 42 de ţări, din Europa, Canada, Australia, există posibilităţi de
investiţii, de afaceri. Este un tărg împărţit pe trei secţiuni, şi una din  secţiuni durează două zile pentru
oportunităţi de investiţii în zonă.
Dl primar: avem o cerere de înfrăţire cu un oraş din China care are o populaţie de 820000 locuitori.
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 1 de pe ordinea de zi, 12 consilieri
votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Jurj
Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,  Marele Adrian Cristian,  Nicoară Marcela Elena, Stănescu
Vasile,  Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 69 din
14.04.2015 privind desemnarea reprezentantului UAT oraşul Ocna Mureş care va participa în
perioada 15 iunie-15 iulie 2015 la evenimentele ,,Programul de Prietenie Internaţională Gansu-
2015” şi respectiv al 21-lea Târg de Afaceri şi Investiţii care vor avea loc în oraşul  Lanzhou din
China.
D-na  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: ca să poată obţine Hotărtârea de Guvern pentru parc industrial, Consiliul local trebuie să
aprobe un acord de principiu pentru suprafaţa de 25,67 ha.
Dl primar: eu zic să renunţăm la articolul 4.
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot renunţarea la articolul 4 din proiectul de hotărâre nr 2 de pe
ordinea de zi, 12 consilieri votează ,,pentru” această renunţare si anume: Aron Marin, Baciu Ioan,
Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,  Marele Adrian
Cristian,  Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile,  Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion,
lipsesc domnii consilieri Barbu Ioan Daniel, Ispas Aurel Costică, Man Florin Augustin, Oltean Dan
Gligor, Stoica Alin Sebastian.
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 2 de pe ordinea de zi, fară articolul
nr. 4, 12 consilieri votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Drăguţ Augustin Iosif,
Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,  Marele Adrian Cristian,  Nicoară Marcela
Elena, Stănescu Vasile,  Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, lipsesc domnii consilieri
Barbu Ioan Daniel, Ispas Aurel Costică, Man Florin Augustin, Oltean Dan Gligor, Stoica Alin
Sebastian, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 70 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din
data de 14.04.2015 privind acordul de principiu în vederea obţinerii titlului de ,,Parc
Industrial”de către ,,S.C Parc Industrial Ocna Mureş SRL”.
Dl secretar: prezintă solicitarea înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş cu  nr 4500 din
03.04.2015 a domnului Precup Aurel prin care solicită revocarea HCLOM nr 45 din 11.03.2015.
Dl primar: dacă ne dau aprobare pentru amenajament pastoral facem hotărâre la şedinţă următoare ,
dacă nu mai aşteptăm până primim aprobarea .
Dl Marele Adrian: avem o propunere de la un grup de tineri pentru un concert pe care să-l susţină,
onorariul este de 2500 lei şi o noapte de cazare la sfărşitul lunii aprilie 2015.
Şedinţa se incheie la ora 19,35.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă, p. Secretar oraş,
Prof. Jurj Claudia Daciana jr. Pandor Nicuşor

Întocmit,
Guţ Mariana

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