ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat azi, 06.11.2015, 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 ec. Szilagyi Ildiko;
Dl secretar întreabă daca se poate supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare, respectiv al
şedinţei ordinare din data 29.10.2015.
Dl Stănescu Vasile spune că procesul-verbal al şedinţei anterioare, respectiv al şedinţei ordinare
din data 29.10.2015 va fi aprobat la şedinţa ordinară din luna noiembrie 2015, întrucât consilierii nu
au avut timp să-l studieze. .
Dl secretar: sunt prezenţi la şedinţă un număr de 14 consilieri 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, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin,
Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, lipsesc domnii consilieri Barbu Ioan Daniel, Man Florin Augustin
Oltean Dan Gliogor, la şedinţă participă funcţionari publici.
Dl. secretar: să începem şedinţa extraordinară, convocată de domnul primar prin dispoziţia
nr.1396 din 03.11.2015, având următorul proiect al ordinii de zi:
.
PROIECT AL ORDINII DE ZI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea managementului traficului
rutier în UAT Ocna Mureş
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 5400 lei din bugetul local al UAT Ocna
Mureş în vederea achitării cotizaţiei pentru anul 2015 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,
Salubris Alba”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea din bugetul UAT Oraşul Ocna Mureş pe anul 2015
a sumei de 1046 lei, în vederea achitării către domnul Drăguţ Augustin Iosif a acestei sume, datorată
cu titlu de cheltuieli de judecată
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 1377 lei din bugetul UAT. oraşul Ocna
Mureş pe anul 2015 pentru decontarea cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor
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didactice de la Şcoala Gimnazială ,,Lucian Blaga”, aferenta lunilor septembrie şi octombrie 2015 şi a
sumei de 1641 lei din bugetul UAT. oraşul Ocna Mureş pe anul 2015 pentru decontarea cheltuielilor
cu naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice de la Liceul teoretic,, Petru Maior” din
Ocna Mureş, aferentă lunii octombrie 2015
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
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “ Lucrări modernizare strada
9 Mai şi Avram Iancu din oraşul Ocna Mureş” 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
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea HCLOM nr 207/19.10.2015 şi HCLOM nr.
213/29.10.2015 şi aprobarea achiziţiei ,, Servicii de întocmire Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic
pentru Amenajare bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş” cod CPV: 71241000-9 şi
71241000-2-servicii de arhitectură , de inginerie şi de planificare
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţionarea şi plantarea a 30 bucăţi copaci ornamentali.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea noilor valori impozabile, taxele şi impozitele
locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie 2016 la nivelul
oraşului Ocna Mureş
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: avem o şedinţă extraordinară, urgenţa este justificată cu mai multe proiecte de pe
ordinea de zi.
Dl Stănescu Vasile: înainte de a supune la vot ordinea de zi rugăm pe domnul secretar să ne spună
dacă proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi sunt legale.
Dl secretar: vom discuta la fiecare proiect în parte.
D-na. preşedintă de şedinţă Nicoară Marcela supune la vot ordinea de zi. Este votată în
unanimitate, respectiv toţi cei 14 consilieri prezenţi.
D-na preşedintă 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.
D-na preşedintă de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 1 de pe ordinea de zi, 13
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, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, se abţine domnul
consilier Ispas Aurel Costică, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 221 din 06.11.2015 privind
completarea şi modificarea managementului traficului rutier în UAT Ocna Mureş.
D-na. preşedintă 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.
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D-na preşedintă 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, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler
Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 222 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de
06.11.2015 privind alocarea sumei de 5400 lei din bugetul local al UAT Ocna Mureş în vederea
achitării cotizaţiei pentru anul 2015 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,, Salubris
Alba”.
D-na preşedintă 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.
D-na. preşedintă de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr.3 de pe ordinea de zi, 13
consilieri votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj
Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu
Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, domnul Drăguţ
Augustin Iosif nu votează, îşi declară conflictul de interese, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 223 a
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 06.11.2015 privind alocarea din bugetul
UAT Oraşul Ocna Mureş pe anul 2015 a sumei de 1046 lei, în vederea achitării către domnul
Drăguţ Augustin Iosif a acestei sume, datorată cu titlu de cheltuieli de judecată.
D-na preşedintă 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.
D-na preşedintă 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, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler
Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 224 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de
06.11.2015 privind alocarea sumei de 1377 lei din bugetul UAT. oraşul Ocna Mureş pe anul
2015 pentru decontarea cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice
de la Şcoala Gimnazială ,,Lucian Blaga”, aferenta lunilor septembrie şi octombrie 2015 şi a
sumei de 1641 lei din bugetul UAT. oraşul Ocna Mureş pe anul 2015 pentru decontarea
cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice de la Liceul teoretic,,
Petru Maior” din Ocna Mureş, aferentă lunii octombrie 2015.
D-na preşedintă 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.
D-na preşedintă 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, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler
Ion,, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 225 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data
de 06.11.2015 privind modificarea planului de achiziţii publice pentru anul 2015
D-na preşedintă 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.
Dl primar informează că proiectul de hotărâre va fi completat, în sensul că se aprobă
Documentaţia tehnică pentru lucrarea de ,,Modernizare a străzilor 9 Mai, Avram Iancu,
Memorandului, Mihai Viteazu, Şt O.Iosif şi Vadului din oraşul Ocna Mureş” executată în baza
Contractului de servicii nr 15859/28.10.2014 de către proiectantul S.C. Romasco Concept SRL, se
aprobă achiziţia pentru executarea lucrării doar pe strărzile 9 Mai şi Avram Iancu , caietul de sarcini al
achiziţiei îl reprezintă parte din documentaţia aprobată la art. 1 respectiv cea aferentă străzilor 9 Mai şi
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Avram Iancu şi se aprobă comisia de evaluare a ofertelor. Toţi consilierii sunt de acord cu
completarea proiectului.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 6 de pe ordinea de zi, 13 consilieri
votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia
Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica
Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, domnul consilier Drăguţ Augustin
Iosif se abţine, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 226 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures
din data de 06.11.2015 privind aprobarea achiziţiei publice “ Lucrări modernizare strada 9
Mai şi Avram Iancu din oraşul Ocna Mureş” cod CPV 45233252-0-lucrări de îmbrăcare a
străzilor prin procedura cerere de oferte , criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut.
D-na preşedintă 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, revocăm doua hotărâri de
Consiliu local datorită modificării valorii, întrucât la valoarea aprobată iniţial, nu am avut nici o
ofertă, fiind valoarea prea mică.
Dl Herţeg Horea: la faţada viitoarelor Băi Sărate să respectăm arhitectura fostelor bai Sărate.
Dl secretar: proiectul se va reedita şi se va completa astfel: la art.2, se va completa cu denumirea
procedurii de achiziţie – cerere de oferte şi criteriul de atribuire – preţul del mai scăzut, la art. 3 va
cuprinde aprobarea documentaţia tehnicnă, inclusiv caietului de sarcini iar art. 4 va nominaliza
comisia de evaluare pentru achiziţia ,, Servicii de întocmire Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic
pentru Amenajare bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş” cod CPV: 71241000-9 şi
71241000-2, servicii de arhitectură , de inginerie şi de planificare.
D-na preşedintă 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, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler
Ion,, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 227 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data
de 06.11.2015 privind revocarea HCLOM nr 207/19.10.2015 şi HCLOM nr. 213/29.10.2015 şi
aprobarea achiziţiei ,, Servicii de întocmire Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru
Amenajare bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş” cod CPV: 71241000-9 şi
71241000-2-servicii de arhitectură , de inginerie şi de planificare.
D-na preşedintă 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.
D-na preşedintă de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr.8 de pe ordinea de zi, 13
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, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, domnul consilier Ispas
Aurel Costică votează ,,contra”, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 228 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mures din data de 06.11.2015 privind achiziţionarea şi plantarea a 30 bucăţi
copaci ornamentali .
D-na preşedintă de şedintă 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.
D-na preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr.9 de pe ordinea de zi, 13
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, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, domnul consilier Ispas
Aurel Costică votează ,,contra”, adoptându-se astfel Hotărârea nr.229 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mures din data de 06.11.2015 privind aprobarea noilor valori impozabile, taxele
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şi impozitele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica începând cu data de 1
ianuarie 2016 la nivelul oraşului Ocna Mureş
D-na preşedintă 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.
D-na preşedintă 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, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler
Ion,, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 230 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data
de 06.11.2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi modificarea
listelor de investiţii conform anexelor 1-7 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Şedinţa se încheie la ora 15,11.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedintă de şedinţă,
Nicoară Marcela

Secretar oraş,
Pandor Nicuşor

Întocmit,
Tiuca Orian Mihaela

Red/Dact: T.O.M
Ex:4 Anexe:0.
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