ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat azi, 16.07.2015, 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 interimar, Pandor Nicuşor;
- domnul jr. Florin Nicoară,
- doamna ec. Tiuca Orian Mihaela;
- mai participă la şedinţă domnul Rizea George Dan, director general în cadrul
operatorului local de salubrizare S.C Financiar Urban SRL, pentru susţinerea
proiectului de hotărâre nr. 1.
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, supune aprobării Consiliului local al oraşului Ocna Mureş procesul-verbal al
şedinţei anterioare, respectiv al şedinţei ordinare ce a avut loc în data de 25.06.2015.
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 şedinţele anterioare”. Procesul verbal al şedinţei
anterioare este votat în unanimitate, respectiv toţi cei 13 consilieri prezenţi.
Dl secretar, Pandor Nicuşor: sunt prezenţi la sedinţă un număr de 13 consilieri şi anume: Aron
Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj
Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile,
Cociş Dorin, Vinţeler Ion, lipsesc domnii consilieri Marele Adrian Cristian, Oltean Dan Gligor,
Stoica Alin Sebastian, Podariu Pavel Gligor.
Dl secretar, Pandor Nicuşor : avem o şedinţă extraordinară, cu un nr de 4 proiecte pe ordinea de
zi, şedinţa a fost convocată legal de către domnul primar în care sens a emis dispozţia nr. 835 din
10.07.2015 având următorul proiect al ordinii de zi:
PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind noile tarife pentru prestarea activităţii de salubrizare la
nivelul oraşului Ocna Mureş
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani pentru decontarea cheltuielilor cu
naveta cadrelor didactice la Liceul Teoretic ,,Petru Maior’’ Ocna Mureş.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice «Dirigenţie de şantier-Lucrări
de modernizare strada Digului din oraşul Ocna Mureş cod CPV: 7152000-9 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 modificarea planului de achiziţii publice pentru anul 2015.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
Dl secretar: rugăm pe doamnul preşedinte de şedinţă Drăguţ Augustin Iosif să preia conducerea
şedinţei.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot 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, Man Florin Augustin, Nicoară Marcela Elena,
Stănescu Vasile, Cociş Dorin, 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 primar: tariful pentru activitatea de precolectare, colectare şi transportul deşeurilor municipale,
inclusiv a deşeurilor periculoase din deşeuri menajere, cu excepţia celor cu regim special de la
persoane fizice şi asociaţii de propietari va creşte de la 4,5 lei/persoană/lună cu T.V.A la 7,9
lei/persoană/lună cu T.V.A.
Dl primar: tariful pentru activitatea de pecolectare, colectare şi transportul deşeurilor municipale,
inclusiv a deşeurilor periculoase din deşeuri menajere, cu excepţia celor cu regim special de la agenţi
economici va creşte de la 40 lei/mc/lună fără T.V.A la 92 lei/mc/lună cu T.V.A.
Dl Stănescu Vasile: de unde provine acestă majorare?
Dl Rizea Geoge Dan: există o fişă de fundamentare, există o diferenţă de preţ la transportul
deşeirilor de la Alba Iulia până la Cristian în judeţul Sibiu şi înapoi sunt 130 km în plus.
Dl Rizea George Dan: în fişa de fundamentare nu există amortisment deloc. Dacă am adăuga
amortismentul, ar ieşi mai mare preţul întrucât ar însemna să fac investiţie mare pentru care să
calculăm amortizarea pe durata rămasă din valabilitatea contractului. În această situaţie preţul ar ieşi
de 10 lei/persoană.
Dl Man Florin Augustin :de ce nu se plăteşte o maşină mai mare?
Dl Rizea George Dan: atunci ar trebui să existe o rampă de transfer de pe masinile mici pe cele
mari.
Dl Primar: este foartegreu de autorizat şi costisitoare o asemenea rampă.
Dl Leahu Ioan Mircea: cât reprezintă 3,5 lei/km în preţul total.?
Dl Rizea George Dan: 1,045 lei/persoană. Propunerea noastră conform fundamentării este de 9,05
lei/persoană/lună ca tarif nou calculate, la un nr de persoane contractate de 7797 persoane. .Primăria a
propus costul de 7,9 lei/persoană/lună. Costul cu depozitarea a crescut la 5,5 lei/mc. Am cerut
instituirea taxei pe habitat, pentru că o să fie probleme mari cu încasarea, se plăteşte greu şi 4,5
lei/persoană/lună. Eu vă rog să aprobaţi propunerea noastră.
Dl Drăguţ Augustin Iosif: creşterea este acceptabilă, la Aiud se plăteşte 8,8 lei/persoană/lună, şi ei
duc gunoiul tot la Cristian şi sunt mai aproape.
Dl Stănescu Vasile: diferenţa de tarif este din cauza diferenţei de distanţă până la Cristian-în
judeţul Sibiu şi diferenţa de preţ pentru depozitare?
Dl Rizea George Dan: mai există un al treilea factor redevenţa de 10% din venit. pe care trebuie so dăm Primăriei.
Dl preşedinte 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, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif,
Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin,
Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Cociş Dorin, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea
nr. 148 din 16.07.2015 privind noile tarife pentru prestarea activităţii de salubrizare la nivelul
oraşului Ocna Mureş.
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.
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Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 2 de pe ordinea de zi, 13 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, Man Florin Augustin,
Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea
nr.149 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 16.07.2015 privind alocarea unor
sume de bani pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice la Liceul Teoretic
,,Petru Maior’’ Ocna Mureş pentru luna iunie 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, 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, Man Florin Augustin,
Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Cociş Dorin, Vinţeler Ion:, adoptându-se astfel Hotărârea
nr. 150 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 16.07.2015 privind aprobarea
achiziţiei publice «Dirigenţie de şantier-Lucrări de modernizare strada Digului din oraşul Ocna
Mureş cod CPV: 7152000-9 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, 13
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, Man Florin
Augustin, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel
Hotărârea nr. 151 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 16.07.2015 privind
modificarea planului de achiziţii publice pentru anul 2015.

Şedinţa se încheie la ora 21.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Prof. Drăguţ Augustin Iosif

p. Secretar oraş,
jr. Pandor Nicuşor

Întocmit,
Ec. Tiuca Orian Mihaela

Red/Dact:T.O.M
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