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

PROCES VERBAL

Incheiat azi 25.06.2015,  cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare  a Consiliului local al oraşului
Ocna Mureş.

Participă la sedinţă:
-   domnul primar, Vinţeler Silviu;
-   domnul secretar, jr. Pandor Nicuşor;
- domnul jr. Nicoară Florinel,
-   doamna ec.Tiuca Orian Mihaela;
-   doamna ec. Onac Aida;
-   doamna Guţ Maria Ana;
-   domnul ing. Sanislav Nicolaie
-   domnul Mureşan Marius –delegat sătesc de la Cisteiul de Mureş;
- domnul Păgidean Virgil- delegat sătesc de la Micoşlaca;

Domnul secretar jur. 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 in anul 2007, supune aprobării Consiliului local al oraşului Ocna Mureş
procesul-verbal al şedinţei anterioare, respectiv al şedinţei extraordinare ce a avut loc in 09.06.2015.

Procesul-verbal al şedinţei de consiliu în cauză a fost pus la dispoziţia doamnelor si domnilor
consilieri, spre studiu, în timp util, aducându-li-se în acelaşi timp la cunoştinţă că, potrivit legii,
,,consilierii au dreptul ca in cadrul şedinţei să conteste conţinutul proceselor-verbale şi să ceară
menţionarea exactă a opiniilor exprimate în sedinţele anterioare”. Procesul verbal al şedinţei
anterioare este votat în unanimitate, respectiv toţi cei 15 consilieri prezenţi.

Dl secretar: sunt prezenţi la şedinţă un număr de 15 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,
Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, lipsesc domnii consilieri Man
Florin Augustin şi Podariu Pavel Gligor, la şedinţă participă şi funcţionari publici.

Dl secretar, jr Pandor Nicuşor: sunt înscrise 21 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi.
Dl secretar: toate cele 21 proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi se încadrează în condiţiile de

legalitate.
Dl secretar:  şedinţa este ordinară, lunară, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr.573

din 18.06.2015, având următorul proiect al ordinii de zi:
.

 PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilităţii  contractelor de concesiune respectiv
închiriere menţionate în anexă.
         Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării datelor referitoare la categoria de
folosinţă a terenurilor, conform cu documentaţia, întocmită de ing. Lazăr Raluca Roxana pentru
terenurile înscrise în CF.72809,72808 şi 72807.
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
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3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului  Local al Oraşului Ocna
Mureş nr 116 din 28.05.2015.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind prelungirea valabilităţii contractului de concesiune nr
5460/28.04.2015 pentru perioada 02.07.2015-01.07.2020.
    Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de
cesiune privitor la Contractul de concesiune  nr. 869/01.04.1994.

 Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani pentru decontarea cheltuielilor
cu naveta cadrelor didactice la Liceul Teoretic ,,Petru Maior’’
      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea achiziţiei publice < < Furnizare rechizite ,
papetărie şi de alte materiale pentru derularea activităţilor în cadrul  proiectului ,,Centru Educaţional
Egalitate de Şanse”>> 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 evaluare de mediu
pentru avizare PUG Ocna Mureş cod CPV: 79311100-8 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 încheierea protocolului de colaborare dintre oraşul Ocna
Mureş şi Agenţia pentru Agenda Digitală a României (AADR),  conform anexei.
     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.

10. 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 ANEXĂ.
     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind corectarea suprafeţei locative care face obiectul
contractului de închiriere nr.8938/03.07.2014.
      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea contractelor de închiriere, cu încă un an de la
data expirării, a chiriaşilor din bl 73 ANL, situat în Ocna Mureş, strada Colonia Monchim, nr. 12,
inscrişi în anexă, parte integrantă din prezenta.
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea, până în data de 10.07.2015  a termenului
contractului de execuţie de lucrări nr. 5060 din data de 08.04.2014 încheiat cu S.C Ceziana Star SRL
Baia de Arieş
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      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea achiziţiei publice « Achiziţie servicii de
elaborare studiu de coexistenţă pentru avizare PUG Ocna Mureş cod CPV: 79311100-8 » criteriul de
atribuire fiind « preţul cel mai scăzut»
      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind încetarea  valabilităţii contractului de închiriere nr
8932/03.07.2014, începând cu data de 24.06.2015.
    Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea parcelării imobilului “alei, spaţii verzi şi teren
pentru construcţii”, aflat în  domeniul privat al oraşului Ocna Mureş,  situat administrativ în  Ocna
Mureş, str. Brazilor, bl 12, jud. Alba, în suprafaţă de 55798 mp, C.F 70297 Ocna Mureş, cu nr top
2160/29/1/1/1/1/2/1  în două loturi, în vederea concesionării unui lot .
     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind clarificarea situaţiei juridice a terenurilor înscrise în C.F
71734 Ocna Mureş, cu nr cad 71734, (nr cf vechi 539 Uioara de Sus, nr cad/top 846/21/8) şi 71735,
(nr CF vechi 539 Uioara de Sus), nr cad/top 846/21/9.
      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind clarificarea situaţiei juridice a terenurilor înscrise în C.F
70965 Ocna Mureş, cu nr cad 70965, (nr CF vechi 539 Uioara de Sus, nr cad/top 846/21/6).

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al oraşului Ocna Mureş pe anul
2015, conform anexei nr.1 şi modificarea listei de investiţii conform anexei  nr. 2 şi aprobarea
utilizării excedentului anului 2014 la Bugetul de Subvenţii şi Venituri proprii.
     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea parcelării imobilului “alei, spaţii verzi şi teren
pentru construcţii ”, aflat în  proprietatea Statului Român, cu drept de administrare operativ Consiliul
Local al oraşului Ocna Mureş,  situat administrativ în  Ocna Mureş, str. Mălinului, bl 63, jud. Alba, în
suprafaţă de 41565 mp, C.F 71127 Ocna Mureş, cu nr top 30/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2 în două loturi, în
vederea concesionării unui lot .
     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind inscrierea în domeniul privat şi aprobarea parcelării
imobilului “teren pentru construcţii ”, aflat în proprietatea Statului Român,  situat administrativ în
Ocna Mureş, str. Vasile Lupu, f.n,  jud. Alba, în suprafaţă de 3156 mp, C.F 75504 Ocna Mureş, cu nr
top 2194/5 în două loturi, în vederea concesionării unui lot .
      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.

PROBLEME CURENTE:

Dl. secretar dă cuvântul domnului Drăguţ Augustin Iosif pentru a prelua conducerea şedinţei.
      Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi cu cele 21 proiecte de hotărâri existente  pe
ordinea de zi, 15 consilieri votează pentru ordinea de zi, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu
Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu
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Ioan Mircea,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile,
Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel ordinea de zi.

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului 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 hotărâre.
Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr.1 de pe ordinea de zi, 15 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, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin,
Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 127 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din
data de 25.06.2015 privind prelungirea valabilităţii  contractelor de concesiune respectiv
închiriere menţionate în anexă.
        Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului 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 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 2 de pe ordinea de zi, 15

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, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 128 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mureş din data de 25.06.2015 privind aprobarea actualizării datelor referitoare la categoria de
folosinţă a terenurilor, conform cu documentaţia, întocmită de ing. Lazăr Raluca Roxana
pentru terenurile înscrise în CF.72809,72808 şi 72807..

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului 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.

Comisiile  nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 3, 15 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, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 129 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de
25.06.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului  Local al Oraşului Ocna Mureş nr 116 din
28.05.2015.

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului 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 Vinţeler Ion: proprietarul să deratizeze acolo, sunt şobolani.

Comisiile  nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl preşedinte de sedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4 de pe ordinea de zi, 15 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, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin,
Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 130 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din
data de 25.06.2015 privind prelungirea valabilităţii contractului de concesiune nr
5460/28.04.2015 pentru perioada 02.07.2015-01.07.2020.

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului 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.
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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 hotărâre nr. 5 de pe ordinea de zi, 15

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, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 131 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 25.06.2015 privind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de
cesiune privitor la Contractul de concesiune  nr. 869/01.04.1994.

 Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului 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.

Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl. preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 6 de pe ordinea de zi, 15

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, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 132 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 25.06.2015 privind alocarea unor sume de bani pentru decontarea
cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice la Liceul Teoretic ,,Petru Maior’’.
       Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului 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 hotărâre nr. 7 de pe ordinea de zi, 14

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, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin,
Vinţeler Ion, domnul consilier Baciu Ioan nu votează, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 133 a
Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 25.06.2015 privind aprobarea achiziţiei
publice < < Furnizare rechizite , papetărie şi de alte materiale pentru derularea activităţilor în
cadrul  proiectului ,,Centru Educaţional Egalitate de Şanse”>> prin procedura „achiziţie
directă”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului 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 hotărâre nr. 8 de pe ordinea de zi, 15

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, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 134 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 25.06.2015 privind aprobarea achiziţiei publice « Servicii de evaluare de
mediu pentru avizare PUG Ocna Mureş cod CPV: 79311100-8 prin procedura « achiziţie
directă » criteriul de atribuire fiind « preţul cel mai scăzut».

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului 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.

Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl. preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 9 de pe ordinea de zi, 15

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, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 135 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 25.06.2015 privind încheierea protocolului de colaborare dintre oraşul Ocna
Mureş şi Agenţia pentru Agenda Digitală a României (AADR),  conform anexei

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului 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.

Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre
Dl. preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 10 de pe ordinea de zi, 15

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, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 136 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 25.06.2015 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 ANEXĂ.
       Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului 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.

Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.

Dl. preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 11 de pe ordinea de zi, 15
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, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 137 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 25.06.2015 privind corectarea suprafeţei locative care face obiectul
contractului de închiriere nr.8938/03.07.2014.

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr.
12 de pe ordinea de zi
        Dl primar  prezintă proiectul de hotărâre 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 hotărâre nr. 12 de pe ordinea de zi, 15

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, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 138 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 25.06.2015 privind prelungirea contractelor de închiriere, cu încă un an de la
data expirării, a chiriaşilor din bl 73 ANL, situat în Ocna Mureş, strada Colonia Monchim, nr.
12, inscrişi în anexă, parte integrantă din prezenta.
        Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr.
13 de pe ordinea de zi
        Dl primar  prezintă proiectul de hotărâre 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 hotărâre nr. 13 de pe ordinea de zi,15

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, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 139 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 25.06.2015 privind prelungirea, până în data de 10.07.2015  a termenului
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contractului de execuţie de lucrări nr. 5060 din data de 08.04.2014 încheiat cu S.C Ceziana Star
SRL Baia de Arieş.

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr.
14 de pe ordinea de zi

Dl primar  prezintă proiectul de hotărâre 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 hotărâre nr. 14 de pe ordinea de zi,15
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, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 140 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 25.06.2015 privind aprobarea achiziţiei publice « Achiziţie servicii de
elaborare studiu de coexistenţă pentru avizare PUG Ocna Mureş cod CPV: 79311100-8 »
criteriul de atribuire fiind « preţul cel mai scăzut».

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr.
15 de pe ordinea de zi

Dl primar  prezintă proiectul de hotărâre 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 hotărâre nr. 15 de pe ordinea de zi, 15

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, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 141 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 25.06.2015 privind încetarea  valabilităţii contractului de închiriere nr
8932/03.07.2014, începând cu data de 24.06.2015.

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr.
16 de pe ordinea de zi
        Dl primar  prezintă proiectul de hotărâre 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 hotărâre nr. 16 de pe ordinea de zi,14
consilieri votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,  Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion,
se abţine Barbu Ioan Daniel, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 142 a Consiliului local al oraşului
Ocna Mures din data de 25.06.2015 privind aprobarea parcelării imobilului “alei, spaţii verzi şi
teren pentru construcţii”, aflat în  domeniul privat al oraşului Ocna Mureş,  situat
administrativ în  Ocna Mureş, str. Brazilor, bl 12, jud. Alba, în suprafaţă de 55798 mp, C.F
70297 Ocna Mureş, cu nr top 2160/29/1/1/1/1/2/1  în două loturi, în vederea concesionării unui
lot .
        Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr.
17 de pe ordinea de zi
        Dl primar  prezintă proiectul de hotărâre nr. 17 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 hotărâre nr. 17 de pe ordinea de zi,15
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, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion,, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 143 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 25.06.2015 privind clarificarea situaţiei juridice a terenurilor înscrise în C.F
71734 Ocna Mureş, cu nr cad 71734 (nr cf vechi 539 Uioara de Sus, nr cad/top 846/21/8) şi
71735  (nr CF vechi 539 Uioara de Sus), nr cad/top 846/21/9.
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        Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr.
18 de pe ordinea de zi
        Dl primar  prezintă proiectul de hotărâre nr. 18 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 hotărâre nr. 18 de pe ordinea de zi,15
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, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 144 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures privind clarificarea situaţiei juridice a terenurilor înscrise în C.F 70965 Ocna Mureş, cu
nr cad 70965, (nr CF vechi 539 Uioara de Sus, nr cad/top 846/21/6).
        Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr.
19 de pe ordinea de zi
        Dl primar  prezintă proiectul de hotărâre nr. 19 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 hotărâre nr. 19 de pe ordinea de zi,15
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, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion,adoptându-se astfel Hotărârea nr. 145 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 25.06.2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Ocna Mureş pe
anul 2015, conform anexei nr.1 şi modificarea listei de investiţii conform anexei  nr. 2 şi
aprobarea utilizării excedentului anului 2014 la Bugetul de Subvenţii şi Venituri proprii.
        Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr.
20 de pe ordinea de zi
        Dl primar  prezintă proiectul de hotărâre nr. 20 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 hotărâre nr. 20 de pe ordinea de zi,15
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, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion,, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 146 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 25.06.2015 privind aprobarea parcelării imobilului “alei, spaţii verzi şi teren
pentru construcţii ”, aflat în  proprietatea Statului Român, cu drept de administrare operativ
Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş,  situat administrativ în  Ocna Mureş, str. Mălinului, bl
63, jud. Alba, în suprafaţă de 41565 mp, C.F 71127 Ocna Mureş, cu nr top 30/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2
în două loturi, în vederea concesionării unui lot .
        Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr.
21 de pe ordinea de zi
        Dl primar  prezintă proiectul de hotărâre nr. 21 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 hotărâre nr. 21 de pe ordinea de zi,15
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, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion,adoptându-se astfel Hotărârea nr. 147 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 25.06.2015 privind inscrierea în domeniul privat şi aprobarea parcelării
imobilului “teren pentru construcţii ”, aflat în  proprietatea Statului Român,  situat
administrativ în  Ocna Mureş, str. Vasile Lupu, f.n,  jud. Alba, în suprafaţă de 3156 mp, C.F
75504 Ocna Mureş, cu nr top 2194/5 în două loturi, în vederea concesionării unui lot.
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Dl primar prezintă Decizia Curţii de Conturi.nr 42 din 19.06.2015 privind înlăturarea deficienţelor
constatate şi consemnate în Procesul verbal de constatare nr. 7688 din 29.05.2015 încheiat în urma
misiunii de ,,Audit financiar asupra contului anual de execuţie bugetară şi a bilanţului contabil” la
UATO Ocna Mureş.

D-na Jurj Daciana: vinerea se blochează piaţa agroalimentara cu autoturisme.
       Dl Stoica Alin Sebastian: la grădiniţa de la Uioara de SUS de la blocuri se strică gardul şi curtea
grădiniţei e plină de buruieni.
      Dl primar: directorul de la grădiniţă trebuie să-şi pună muncitorii să facă curăţenie.
      Dl Vinţeler Ion întreabă care este situaţia fostei centrale termice dintre blocurile de pe strada
Brazilor?
      Dl Vinţeler Ion: să se adune resturile de la lucrarea de amenajare a arhivei.
. Şedinţa se incheie la ora 19,40.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal
Preşedinte de şedinţă, p.Secretar oras,

Prof. Drăguţ Augustin Iosif jr. Pandor Nicuşor

Întocmit,
Ec. Tiuca Orian Mihaela

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


