ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat azi 26.03.2015, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului
Ocna Mureş.
Participă la sedinţă:
- domnul primar, jr.Vinţeler Silviu;
- domnul viceprimar, jr. Podariu Pavel Gligor;
- domnul secretar, jr. Pandor Nicuşor;
- domnul jr. Nicoară Florinel,
- doamna ec.Tiuca Orian Mihaela;
- domnul ing.Bogdan Ioan;
- domnul jr. Popa Gheorghe;
- doamna ec.Onac Aida;
- doamna Guţ Maria Ana;
- domnul Păgidean Virgil-delegat sătesc Micoşlaca;
- domnul Mureşan Marius-delegat sătesc Cisteiul de Mureş;
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 11.03.2015.
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 17 consilieri prezenţi.
Dl secretar: sunt prezenţi la şedinţă un număr de 17 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, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena,
Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor,
Vinţeler Ion, la şedinţă participă şi funcţionari publici, participă şi delegatii săteşti de la Cisteiul de
Mureş şi Micoşlaca.
Dl. Stănescu Vasile: să-i mulţumim domnului Florin Nicoară pentru ajutorul acordat în decursul
anilor, pentru sprijinul acordat în anii când a fost secretar al oraşului Ocna Mureş.
Dl secretar: sunt prezenţi toţi cei 17 consilieri, toate proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi se
încadrează în condiţiile de legalitate.
Dl secretar: să începem şedinţa ordinară, lunară, convocată de domnul primar prin dispoziţia
nr.394 din 19.03.2015, având următorul proiect al ordinii de zi:
.
PROIECT AL ORDINII DE ZI
1, PROIECT DE HOTĂRÂRE. privind punerea la dispoziţie, cu tilu gratuit, ca birou, liderului de
parteneriat ,,UAT Oraş Ocna Mureş” pe durata implementării şi sustenabilităţii proiectului ID 147680,
cu titlul ,,Proiectul Economia Socială-şansa Persoanelor Vulnerabile la Egalitate şi Incluziune pe Piaţa

1

Muncii” prevăzut în Programul POSDRU 6.1, a spaţiului cu nr. 6, situat în Ocna Mureş, strada N.
Iorga, nr.23, jud.Alba, în suprafaţă de 16,95 mp, conform schiţei anexate.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE. privind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de
cesiune, privitor la Contractul de concesiune nr. 395/15.01.2007 începând cu 01.04.2015.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea taxei speciale de salubrizare care va fi percepută,
începând cu data de 1 aprilie 2015 de la persoanele fizice cu domiciliul legal pe raza administrativteritorială a UAT Oraşul Ocna Mureş şi respectiv de la persoanele juridice care au puncte de lucru pe
raza UAT Oraşul Ocna Mureş şi care nu au încheiate contracte de prestare a serviciului de salubrizare
cu operatorul care prestează serviciile de salubrizare la nivelul localităţii.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de
cesiune, privitor la Contractul de concesiune nr. 1453/01.06.1995 începând cu 01.04.2015.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE prin care Consiliul local al oraşului Ocna Mureş ia act de încetarea,
începând cu 11.05.2015 a contractului de închiriere nr.14239/14.10.2014.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea condiţiilor de eliberare a atestatului de producător
din sectorul agricol.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea scutirii de la plata chiriei, pentru spaţiul locativ
proprietate privată a UAT Oraşul Ocna Mureş, situat în Ocna Mureş, str.Lungă, nr.150, doamnei
Orăşan Floarea-chiriaşa spaţiului în cauză conform Contractului de închiriere nr. 16142/05.11.2009,
începând cu 01.04.2015.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
8, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adiţional la contractul de prestări servicii
dirigenţie şantier nr 18632/15.11.2013 încheiat cu Pătru Mihai Intreprindere Individuală cu sediul
profesional în Câmpia Turzii, str. Mureşului, nr.3, bl.N3, sc.A, et.3, ap.8, jud. Cluj, prin care se va
modifica şi completa obiectul contractului, în sensul că prestatorul va presta servicii de dirigenţie
şantier şi pentru lucrarea de ,,Reţea de canalizarea pluvială pe străzile 9 Mai, A.Iancu, Horea şi M.
Viteazu din localitatea Ocna Mureş” care face obiectul contractului de lucrări nr 11347/27.08.2014
încheiat cu executorul S.C ALBANIC SERVICE S.R.L.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea parcelării imobilului “piaţă şi curte”, aflat în
domeniul privat al oraşului Ocna Mureş, situat administrativ în Ocna Mureş, str. 9 Mai, nr 2, în
suprafaţă de 883 mp, C.F 72103 Ocna Mureş, cu nr top 1056/2 în două parcele, în vederea
concesionării.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice <<Achiziţie servicii de
protecţia muncii >>cod CPV 71317210-8-Servicii de consultanţă sanitară şi de siguranţă (SSM), prin
procedura <<achiziţie directă >> criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut” şi aprobarea
comisiei de evaluare a ofertelor.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice <<Achiziţie servicii de
medicina muncii >>cod CPV 85147000-1-servicii de medicina muncii, prin procedura <<achiziţie
directă >> criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut” şi aprobarea comisiei de evaluare a
ofertelor.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al oraşului Ocna Mureş pe anul
2015, conform anexei nr.1 şi modificarea listelor de investiţii conform anexei nr. 2.
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Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea planului de achiziţii publice pentru anul
2015, conform anexei.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii, prin licitaţie publică cu strigare, a
terenului proprietate privată a orasului Ocna Mures, în suprafaţă de 672 mp., situat administrativ în
oraşul Ocna Mureş, strada Lungă, nr.256, judeţul Alba, înscris în C.F. nr.70195 Ocna Mureş cu
nr.top.846/19/4, preţul de pornire al licitaţiei fiind de 10760 lei, determinat pe baza raportului de
evaluare însuşit de către Consiliul local al oraşului Ocna Mureş şi anexat – parte integrantă a prezentei
hotărâri, având valoarea actualizată prin adresa nr. 4129 din 26.03.2015 a expertului evaluator Marcu
Maria, preţ la care se va adăuga TVA-ul aferent..
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind facilităţile fiscale care se vor acorda administratorului şi
respectiv rezidenţilor parcului industrial, din parcurile industriale ce se vor înfiinţa pe teritoriul
administrativ al oraşului Ocna Mureş.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
PROBLEME CURENTE
Dl. secretar: să inversăm ordinea discutării proiectelor şi anume proiectul nr.1 cu proiectul nr.
15, apoi proiectul nr. 13 şi apoi următoarele proiecte în ordinea care urmează.
D-na preşedintă de şedinţă: supun la vot schimbarea ordinii discutării proiectelor de hotărâre, toţi
cei 17 consilieri prezenţi 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, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stănescu
Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion,
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi, cu modificarea ordinii discutării
proiectelor de hotărâre, toţi cei 17 consilieri prezenţi 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, 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
D-na preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui 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.
Dl. primar: este vorba de un parc industrial de drept privat.
Dl. consilier Vinţeler Ion: să-şi spună părerea domnii Bogdan Ioan şi Popa Gheorghe.
Dl. Bogdan Ioan: UPSOM s-a oprit din două motive: era o fabrică cu titlu intreructibil din cauza
datoriei la gaz, datoria era pe patru luni în valoare de 9,5-10 milioane de euro, dar trebuia pornită
fabrica la capacitate, noi funcţionam la o treime din capacitate, nu puteam funcţiona la întreaga
capacitate a fabricii, Mureşul scăzuse foarte mult, soluţia care trebuia deversată conţinea clorură de
amoniu, calciu şi sodiu iar din aceste motive era plin batalul cu lichid. Din bazinul superior al râului
Mureş s-au tăiat foarte multe păduri, de aceea a scăzut atât de mult debitul râului Mureş.Gazul ne-a
cerut insolvenţă şi faliment iar BCR de la care luasem creditul de asemenea. UPSOM a fost scoasă la
licitaţie şi a fost cumpărată de către ASCOM Internaţional şi ALOREF România, care au analizat
dacă se poate reporni sau să facă un parc industrial, tot ce sunt clădiri vor fi date pentru chirie, partea
de tehnologie chimică, toată partea tehnologică s-a tăiat şi se mai taie, au rămas câteva clădiri, se pot
da clădirile şi terenurile rezidenţilor care vor veni .Avem utilităţile asigurate, legatura la priza râului
Mureş, legătura cu infrastructura menajeră a oraşului, legătura la apa potabilă, drumul judeţean care va
trece pe lângă fabrică, podul peste râul Mureş, suntem foarte aproape de autostradă. Consiliul local şi
Primăria oraşului Ocna Mureş doreşte crearea şi funcţionarea acestui parc industrial, apreciem că vor
lucra între 10-15 firme, proiectantul este autorizat, au făcut documente la şapte parcuri industriale, nici
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unul nu a fost respins . Se păstrează câteva alei, se mai fac câteva, se păstrează linia de cale ferată,
avem câteva cereri devoalate , azi a venit Garda de Mediu, respectăm Programul de Mediu.
Dl.cons.Vinţeler Ion: în cât timp speraţi să realizaţi acest parc, câţi directori va avea acest parc?
Dl. Bogdan Ioan: Parcul industrial are doi asociaţi, directorii firmelor rezidente vor fi puşi de
către firmele respective.
Dl. Popa Gheorghe : astăzi dorim un acord de principiu.
Dl. Bogdan Ioan: dacă înaintăm dosarul la începutul lui aprilie, în două luni iese ordonanţa de
guvern şi apoi într-o jumătate de an putem avea rezidenţi, avem marele avantaj că suntem foarte
aproape de autostradă.
Dl.Bogdan Ioan: patronii doresc să se facă reconversie la zona industrială.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 15 de pe ordinea de zi, 17
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, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile,
Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, Podariu Pavel Glugor, adoptându-se astfel
Hotărârea nr. 54 din 26.03.2015 privind facilităţile fiscale care se vor acorda administratorului
şi respectiv rezidenţilor parcului industrial, din parcurile industriale ce se vor înfiinţa pe
teritoriul administrativ al oraşului Ocna Mureş.
D-na preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui 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.
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr.13 de pe ordinea de zi, 15
consilieri votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin
Iosif, 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 Ispas Aurel Costică se abţine, domnul consilier Man Florin
Augustin a ieşit din sală, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 55 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mureş din data de 26.03.2015 privind modificarea planului de achiziţii publice pentru anul
2015, conform anexei.
D-na preşedinte de şedintă 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
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr.1 de pe ordinea de zi, 16
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, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, domnul consilier Man Florin Augustin este ieşit din sală,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 56 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de
26.03.2015. privind punerea la dispoziţie, cu tilu gratuit, ca birou, liderului de parteneriat
,,UAT Oraş Ocna Mureş” pe durata implementării şi sustenabilităţii proiectului ID 147680, cu
titlul ,,Proiectul Economia Socială-şansa Persoanelor Vulnerabile la Egalitate şi Incluziune pe
Piaţa Muncii” prevăzut în Programul POSDRU 6.1, a spaţiului cu nr. 6, situat în Ocna Mureş,
strada N. Iorga, nr.23, jud.Alba, în suprafaţă de 16,95 mp, conform schiţei anexate.
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.
Comisiile nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
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D-na preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 2 de pe ordinea de zi, 16
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, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, domnul consilier Man Florin Augustin este ieşit din sală,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 57 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de
26.03.2015 privind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de cesiune, privitor
la Contractul de concesiune nr. 395/15.01.2007 începând cu 01.04.2015.
D-na preşedinte de şedinţă 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.primar: am propus o taxă specială pentru cei care nu au contract cu firma de salubrizare.
Dl.primar: propun un prim amendament, taxa de 10 lei pentru personă fizică/lună .
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot primul amendament propus de către dl primar, 14
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, Cociş Dorin,Vinţeler Ion, Stănescu Vasile,
domnii Podariu Pavel Gligor şi Stoica Alin Sebastian se abţin, domnul consilier Man Florin Augustin
este ieşit din sală, adoptâdu-se acest prim amendament.
Dl.primar: propun un al doilea amendament, taxa de 70 lei pentru punct de lucru persoană
juridică/lună.
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot al doilea amendament propus de către dl primar, 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, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion,
Stănescu Vasile, domnul Stoica Alin Sebastian se abţine, domnul consilier Man Florin Augustin este
ieşit din sală, adoptâdu-se acest al doilea amendament.
Comisiile nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre, cu amendamentele propuse.
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 3, cu amendamentele propuse,
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, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor,
Vinţeler Ion, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian se abţine, domnul consilier Man Florin Augustin
este ieşit din sală, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 58 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş
din data de 26.03.2015 privind instituirea taxelor speciale de salubrizare care vor fi percepute,
începând cu data de 1 aprilie 2015 de la persoanele fizice cu domiciliul legal pe raza
administrativ-teritorială a UAT Oraşul Ocna Mureş în sumă de 10 lei lunar pentru persoanewle
fizice şi respectiv de la persoanele juridice care au puncte de lucru pe raza UAT Oraşul Ocna
Mureş în sumă de 70 lei lunar pentru persoanele juridice calculată separat pentru fiecarea
punct de lucru deschis pe raza UAT Oraşul Ocna Mureş şi care nu au încheiate contracte de
prestare a serviciului de salubrizare cu operatorul care prestează serviciile de salubrizare la
nivelul localităţii .
D-na preşedinte de şedintă 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.
Comisia nr 1 dă aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Comisia nr. 2 solicită acordul scris al domnului Sabău Sorin sau a reprezentantului legal al
concesionarului.
D-na preşedinte de sedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4 de pe ordinea de zi, 16
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, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, domnul consilier Man Florin Augustin este ieşit din sală,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 59 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de
26.03.2015 privind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de cesiune, privitor
la Contractul de concesiune nr. 1453/01.06.1995 începând cu 01.04.2015.
D-na preşedinte de şedinta 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.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-na preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5 de pe ordinea de zi, 16
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, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, domnul consilier Man Florin Augustin este ieşit din sală,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 60 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de
26.03.2015 prin care Consiliul local al oraşului Ocna Mureş ia act de încetarea, începând cu
11.05.2015 a contractului de închiriere nr.14239/14.10.2014.
D-na preşedinte de şedinta 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.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-na preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 6 de pe ordinea de zi, 16
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, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, domnul consilier Man Florin Augustin este ieşit din sală,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 61 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de
26.03.2015 privind stabilirea condiţiilor de eliberare a atestatului de producător din sectorul
agricol.
D-na preşedinte de şedinta 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.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-na preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 7 de pe ordinea de zi, 16
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, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, domnul consilier Man Florin Augustin este ieşit din sală,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 62 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de
26.03.2015 privind acordarea scutirii de la plata chiriei, pentru spaţiul locativ proprietate
privată a UAT Oraşul Ocna Mureş, situat în Ocna Mureş, str.Lungă, nr.150, doamnei Orăşan
Floarea-chiriaşa spaţiului în cauză conform Contractului de închiriere nr. 16142/05.11.2009,
începând cu 01.04.2015.
D-na preşedinte de şedinta 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.
Comisia nr 1 dă aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Comisia nr 2: să se menţioneze dacă se modifică valoarea contractului de prestări serviciidirigenţie şantier nr 18632/15.11.2013, în ce constă acest act adiţional.
D-na preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 8 de pe ordinea de zi, cu
menţiunea comisiei nr. 2, 16 consilieri votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu
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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, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, domnul consilier Man Florin
Augustin este ieşit din sală, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 63 a Consiliului local al oraşului
Ocna Mures din data de 26.03.2015 privind încheierea unui act adiţional la contractul de
prestări servicii dirigenţie şantier nr 18632/15.11.2013 încheiat cu Pătru Mihai Intreprindere
Individuală cu sediul profesional în Câmpia Turzii, str. Mureşului, nr.3, bl.N3, sc.A, et.3,ap.8,
jud. Cluj, prin care se va modifica şi completa obiectul contractului, în sensul că prestatorul va
presta servicii de dirigenţie şantier şi pentru lucrarea de ,,Reţea de canalizarea pluvială pe
străzile 9 Mai, A.Iancu, Horea şi M. Viteazu din localitatea Ocna Mureş” care face obiectul
contractului de lucrări nr 11347/27.08.2014 încheiat cu executorul S.C ALBANIC SERVICE
S.R.L, modificat prin Actul adiţional nr 3074/04.03.2015. valoarea prestaţiilor stabilită la suma
de 7950 lei conform punctului 4.3 din Contractul de prestări de servicii de dirigenţie de şantier
nr. 18632/15.11.2013 rămâne nemodificată.
D-na preşedinte de şedinta 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.
Comisia nr 2: propunem ca amendament ,, în vederea concesionării’’se schimbă cu sintagma ,,în
vederea închirierii’’.
Comisia nr 1 dă aviz favorabil acestui proiect de hotărâre cu amendamentul propus de comisia
nr 2.
D-na preşedinte de şedintă supune la vot amendamentul propus de către comisia nr 2, 16
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, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, domnul consilier Man Florin Augustin este ieşit din sală.
D-na preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 9 de pe ordinea de zi, cu
amendamentul propus de comisia nr. 2, 16 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, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, domnul
consilier Man Florin Augustin este ieşit din sală, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 64 a Consiliului
local al oraşului Ocna Mures din data de 26.03.2015 privind aprobarea parcelării imobilului
“piaţă şi curte”, aflat în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş, situat administrativ în Ocna
Mureş, str. 9 Mai, nr 2, în suprafaţă de 883 mp, C.F 72103 Ocna Mureş, cu nr top 1056/2 în
două parcele, în vederea închirierii.
D-na preşedinte de şedinta 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.
Comisia nr. 2: propunem modificarea caietului de sarcini de la pct.1 subpct.1 specificaţii tehnice
minimale, activităţi ce urmează să fie desfăşurate de ofertant, să fie înlocuită cu prevederile Legii nr
1425/2006 modificată prin H.G.R nr 955/2010, art.15, alineatul 2.
Comisia nr. 1 dă aviz favorabil acestui proiect de hotărâre, cu modificarea propusă de comisia
nr. 2.
D-na preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 10 de pe ordinea de zi, cu
modificările propuse de către comisia nr .2, 16 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, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, domnul
consilier Man Florin Augustin este ieşit din sală, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 65 a Consiliului
local al oraşului Ocna Mures din data de 26.03.2015 privind aprobarea achiziţiei publice
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<<Achiziţie servicii de protecţia muncii >>cod CPV 71317210-8-Servicii de consultanţă sanitară
şi de siguranţă (SSM), prin procedura <<achiziţie directă >> criteriul de atribuire fiind ,,preţul
cel mai scăzut” şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor.
D-na preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui 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.
Comisia nr. 2 propune eliminarea tipului de investigaţii deoarece competenţa de a stabili tipul
de investigaţii este a medicului de medicina muncii.
Comisia nr. 1 dă aviz favorabil acestui proiect de hotărâre, cu propunerea comisiei nr. 2.
D-na preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 11 de pe ordinea de zi, cu
propunerea comisiei nr. 2, 16 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, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, domnul consilier Man Florin
Augustin este ieşit din sală, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 66 a Consiliului local al oraşului
Ocna Mures din data de 26.03.2015 privind aprobarea achiziţiei publice <<Achiziţie servicii de
medicina muncii >>cod CPV 85147000-1-servicii de medicina muncii, prin procedura
<<achiziţie directă >> criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut” şi aprobarea comisiei
de evaluare a ofertelor.
D-na preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui 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.
D-na preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 12 de pe ordinea de zi, 16
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, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, domnul consilier Man Florin Augustin este ieşit în sală,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 67 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de
26.03.2015 privind rectificarea bugetului local al oraşului Ocna Mureş pe anul 2015, conform
anexei nr.1 şi modificarea listelor de investiţii conform anexei nr. 2
D-na preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui 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.
D-na preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 14 de pe ordinea de zi,16
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, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, domnul consilier Man Florin Augustin este ieşit din sală,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 68 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de
26.03.2015 privind aprobarea vânzarii, prin licitaţie publică cu strigare, a terenului proprietate
privată a orasului Ocna Mures, în suprafaţă de 672 mp., situat administrativ în oraşul Ocna
Mureş, strada Lungă, nr.256, judeţul Alba, înscris în C.F. nr.70195 Ocna Mureş cu
nr.top.846/19/4, preţul de pornire al licitaţiei fiind de 10760 lei, determinat pe baza raportului
de evaluare însuşit de către Consiliul local al oraşului Ocna Mureş şi anexat – parte integrantă a
prezentei hotărâri, având valoarea actualizată prin adresa nr. 4129 din 26.03.2015 a expertului
evaluator Marcu Maria, preţ la care se va adăuga TVA-ul aferent.
Domnul secretar predă petiţia nr 2648 din 26.02.2015 a domnului Manta Ilie, preşedinţilor celor
două comisii ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş.
Domnul secretar prezintă adresa nr 4859/G/SC/20.03.2015 a Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba
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înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş cu nr.3948 din 24.03.2015.
Şedinţa se incheie la ora 19,00.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Prof. Jurj Claudia Daciana

Secretar oras,
jr. Florin Nicoară

Întocmit,
Ec. Tiuca Orian Mihaela

Red/Dact:T.O.M
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