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R O M Â N I A
JUDEŢUL ALBA

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ
CONSILIUL  LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat azi, 19.10.2015, cu ocazia desfăşurarii 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. Florinel Nicoară,
- doamna ec. Tiuca Orian Mihaela;
-   doamna Guţ Maria Ana

Dl secretar,  Pandor Nicuşor: sunt prezenţi la sedinţă un număr de 14 consilieri şi anume: Aron
Marin, Baciu Ioan, Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin,
Marele Adrian Cristian,  Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor,  Stănescu Vasile, Stoica Alin
Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion,  lipsesc domnii consilieri Barbu Ioan
Daniel, Drăguţ Augustin Iosif şi Ispas Aurel Costică.

        Dl secretar, Pandor Nicuşor : avem o şedinţă extraordinară, cu un nr de 10 proiecte pe ordinea
de zi, şedinţa a fost convocată legal de către domnul primar în care sens a emis dispozţia nr.1080  din
15.10.2015 având următorul proiect al ordinii de zi:

 PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea anexei nr. ,,2 a” a planului de ocupare a funcţiei
publice din aparatul de specialitate al primarului şi din serviciile publice subordonate Consiliului local
al oraşului Ocna Mureş, pentru anul 2016, aprobat prin HCLOM nr.187/23.09.2015.
        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-
economici şi cofinanţarea proiectului „Investiţii pentru exploatarea şi întreţinerea sistemelor de apă şi
canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional SC Apa CTTA SA Alba” din cadrul
căruia face parte si investiţia privind achiziţia unei autovidanje combinate pentru curaţare reţele de
canalizare aferente aglomerarii Ocna Mureş,
      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu
naveta cadrelor  didactice ale Liceului teoretic ,,Petru Maior” Ocna Mureş  pentru luna septembrie
2015, în sumă de 1431 lei.
      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reziliere contract de servicii nr 17057/07.09.2014 încheiat cu
S.C Arhimar Proiect SRL cu sediul în Alba Iulia.
   Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea  planului de achiziţii publice pentru anul 2015.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
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6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza
administrativ-teritorială  a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2015 – 2016

 Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Furnizare de produse pentru
iluminat festiv şi de lucrări de montare-conectare la reţeaua electrică a produselor de iluminat festiv  “,
cod CPV 31527260-6-sisteme de iluminat; 45311200-2 lucrări de conexiuni electrice ” prin procedura
„achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
    Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Servicii de întocmire Studiu
de fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru Amenajare bază tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş-
cod CPV 71241000-9  studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize şi 71240000-2-servicii de
arhitectură, de inginerie şi de planificare” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind
,,preţul cel mai scăzut”.
    Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Servicii închiriere utilaje
construcţii II, cod CPV 45500000-2-Închiriere de utilaje şi de echipament de construcţii şi de lucrări
publice cu operator” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai
scăzut”,
     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

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

Dl secretar: rugăm pe doamnul preşedinte de şedinţă Leahu Ioan Mircea să preia conducerea
şedinţei.
      Dl preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi, 14 consilieri votează ,,pentru” şi anume:
Aron Marin, Baciu Ioan, Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin
Augustin, Marele Adrian Cristian,  Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor,  Stănescu Vasile,
Stoica Alin Sebastian, 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, 14 consilieri

votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan
Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,  Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor,
Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se
astfel Hotărârea nr. 200 din 19.10.2015 privind aprobarea anexei nr. ,,2 a” a planului de
ocupare a funcţiei publice din aparatul de specialitate al primarului şi din serviciile publice
subordonate Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, pentru anul 2016, aprobat prin HCLOM
nr.187/23.09.2015.

    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 explică necesitatea proiectului de hotărâre şi spune că 80000 euro sunt necesari pentru
vidanjă şi toate costurile se suportă din fondurile ID.
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Dl  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, Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan
Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,  Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor,
Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion,, adoptându-
se astfel Hotărârea nr.201 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 19.10.2015
privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţarea
proiectului „Investiţii pentru exploatarea şi întreţinerea sistemelor de apă şi canalizare la
nivelul ariei de operare a Operatorului Regional SC Apa CTTA SA Alba” din cadrul căruia
face parte si investiţia privind achiziţia unei autovidanje combinate pentru curaţare reţele de
canalizare aferente aglomerarii Ocna Mureş,

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,  Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan
Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,  Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor,
Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se
astfel Hotărârea nr. 202 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 19.10.2015
privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor  didactice
ale Liceului teoretic ,,Petru Maior” Ocna Mureş  pentru luna septembrie 2015, în sumă de 1431
lei.

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,  Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana,
Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,  Nicoară Marcela Elena, Oltean
Dan Gligor,  Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion,,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 203 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de
19.10.2015 privind reziliere contract de servicii nr 17057/07.09.2014 încheiat cu S.C Arhimar
Proiect SRL cu sediul în Alba Iulia.

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” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana,
Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,  Nicoară Marcela Elena, Oltean
Dan Gligor,  Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 204 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de
19.10.2015 privind  modificarea  planului de achiziţii publice pentru anul 2015.

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, 14
consilieri votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana,
Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,  Nicoară Marcela Elena, Oltean
Dan Gligor,  Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 205 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de
19.10.2015 privind aprobarea Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza  administrativ-
teritorială  a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2015 – 2016.
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          Dl  preşedinte de şedinţă 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 şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 7 de pe ordinea de zi, 13
consilieri votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana,
Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian,  Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor,  Stănescu
Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, se abţine domnul Man
Florin Augustin, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 206 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mureş din data de 19.10.2015 privind  aprobarea achiziţiei publice “Furnizare de produse
pentru iluminat festiv şi de lucrări de montare-conectare la reţeaua electrică a produselor de
iluminat festiv  “, cod CPV 31527260-6-sisteme de iluminat; 45311200-2 lucrări de conexiuni
electrice ” 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. 8
de pe ordinea de zi.
          Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 8 de pe ordinea de zi.
          Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 8 de pe ordinea de zi, 14
consilieri votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana,
Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,  Nicoară Marcela Elena, Oltean
Dan Gligor,  Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 207 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de
19.10.2015 privind   aprobarea achiziţiei publice “Servicii de întocmire Studiu de fezabilitate şi
Proiect Tehnic pentru Amenajare bază tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş-cod CPV
71241000-9  studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize şi 71240000-2-servicii de
arhitectură, de inginerie şi de planificare” 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. 9
de pe ordinea de zi.
          Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 9 de pe ordinea de zi.
          Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 9 de pe ordinea de zi, 14
consilieri votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana,
Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,  Nicoară Marcela Elena, Oltean
Dan Gligor,  Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler
Ionadoptându-se astfel Hotărârea nr. 208 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de
19.10.2015 privind aprobarea achiziţiei publice “Servicii închiriere utilaje construcţii II, cod
CPV 45500000-2-Închiriere de utilaje şi de echipament de construcţii şi de lucrări publice cu
operator” 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. 10
de pe ordinea de zi.
          Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 10 de pe ordinea de zi.
          Dl Man Florin Augustin: suma pentru parohii este mult prea mare în comparaţie cu alte nevoi
ale oraşului.
          Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 10 de pe ordinea de zi, 13
consilieri votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana,
Leahu Ioan Mircea,  Marele Adrian Cristian,  Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor,  Stănescu
Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, domnul Man Florin
Augustin este ieşit din sală, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 209 a Consiliului local al oraşului
Ocna Mureş din data de 19.10.2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2015  şi modificarea listelor de investiţii conform anexelor nr.1-7, care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
       Dl Vinţeler Ion: în oraş există o asociaţie a pensionarilor, acoperişul de la sediul Asociaţiei
Pensionarilor trebuie reparat, rugăm să ne daţi sprijinul pentru reparaţia lui.
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Şedinţa se încheie la ora 18.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă, Secretar oraş,
   jr. Leahu Ioan Mircea jr. Pandor Nicuşor

Întocmit,
Ec. Tiuca Orian Mihaela

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


