ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat azi 26.11.2015, 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;
- domnul Olariu Iulian;
- doamna ec.Tiuca Orian Mihaela;
- doamna ec. Onac Aida;
- doamna Guţ Maria Ana;
- 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
procesele-verbale ale şedinţelor anterioare, respectiv al şedinţei de ordinare din data 29.10.2015 şi
şedinţa extraordinară din data de 06.11.2015.
Procesele-verbale ale şedinţelor de consiliu în cauză au 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”. Procesele verbale ale şedinţelor
anterioare sunt votate în unanimitate, respectiv toţi cei 16 consilieri prezenţi.
Dl secretar: sunt prezenţi la şedinţă un număr de 16 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, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, lipseşte
domnul consilier Man Florin Augustin, la şedinţă participă şi funcţionari publici.
Dl secretar, jr Pandor Nicuşor: sunt înscrise 26 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi, domnul
primar retrage proiectul de hotărâre nr 26 de pe ordinea de zi.
Dl secretar: şedinţa este ordinară, lunară, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr.1595
din 19.11.2015, având următorul proiect al ordinii de zi:
.
PROIECT AL ORDINII DE ZI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de priorităţi, în vederea repartizării
locuinţelor ANL pe anul 2015 şi încheierea contractului de închiriere, pe o perioadă de 5 ani a
apartamentului nr. 8 din bl 73 ANL domnului Hoca Cristian-Ştefan.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr
16382/23.11.2012, cu 12 luni, începând cu data de 17.12.2015.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
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3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind avizul favorabil dat lucrării ,, Extindere reţele de apă uzată
în aglomerarea Unirea, Războieni” în cadrul proiectului ,,Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă
şi apă uzată în judeţul Alba 2014-2020”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
4. 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 anexa.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei contractului de lucrări nr 9078
din 22.06.2015 până în data de 31.12.2015.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei contractului de lucrări nr
13121 din 10.09.2015 până în data de 31.12.2015.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr
6640/02.08.2002, al actului adiţional nr 5860/17.05.2012 şi al contractului de imprumut de folosinţa –
comodat nr 2280/15.04.2012.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.
8.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reîncadrarea şi recalcularea impozitului pe clădiri şi terenuri ,
datorate pentru anul 2015, de către solicitanţii-contribuabilii din Anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre , pentru imobilele casă şi teren aferent , aflate în proprietate acestora şi folosite ca
domiciliu, ca urmare a incadrării imobilelor respective în zona de impozitare C, in loc de zona de
impozitare B care a fost stabilită prin HCLOM nr 104/2014.
Iniţiator primarul oraşului Ocna Mureş, jr.Vinţeler Silviu.
9 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 5 pct.14 şi pct.15, art.6 pct.2, art.8 pct.2,
art.14 pct. a),b),c), d) din HCLOM nr 229 din 06.11.2015 privind aprobarea noilor valori impozabile,
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate ce se vor aplica începând cu data de 01 ianuarie 2016
la nivelul oraşului Ocna Mureş..
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Jr Vinţeler Silviu
10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea contractelor de închiriere, conform anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Jr Vinţeler Silviu
11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de beneficiari, cuantumului şi
categoriilor de burse pentru semestrul I, anul şcolar 2015-2016 care se acordă elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Ocna Mureş.
. Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Jr Vinţeler Silviu
12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea alocaţiei valorice a normei de hrană pentru
funcţionarii publici din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală a Primăriei oraşului Ocna Mureş,
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stabilită conform art.1 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi administraţiei publice nr
776/2015.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Jr Vinţeler Silviu
13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea în bugetul local al oraşului Ocna Mureş a sumei
de 5000 lei pentru evenimentul cultural de interes public local –festivalul de folclor ,,Mureş pe
marginea ta” ediţia a XXVIII desfăşurat la Ocna Mureş.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Jr Vinţeler Silviu
14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind disponibilizarea unui bun proprietate a UAT Oraşul Ocna
Mureş şi transmiterea acestuia, fără plată, către UAT Noşlac, judeţul Alba .
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Jr Vinţeler Silviu
15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea HCLOM nr 163 din 27.08.2015 şi repartizarea
unui microbuz tip 16+1 locuri, marca OPEL MOVANO la unitatea de învăţământ preuniversitar de
stat Liceul Teoretic „Petru Maior”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Jr Vinţeler Silviu
16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Consumabile pentru
imprimante şi copiatoare” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai
scăzut”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Jr Vinţeler Silviu
17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind demararea procedurii pentru obţinerea unui noi liste de
priorităţi în vederea atribuirii locuinţelor sociale şi aprobarea comisiei de analiză a contestaţiilor
pentru obţinerea unei locuinţe sociale.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Jr Vinţeler Silviu
18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor
comerciale în UAT oraşul Ocna Mureş.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Jr Vinţeler Silviu
19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015,
conform anexei nr.1 şi modificarea listei de investiţii conform anexei nr.2 , care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Jr Vinţeler Silviu
20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind anularea unei cote de 73,33 % din majorările de întârziere,
datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetului local al
oraşului Ocna Mureş, prevazute la art. 2 din prezenta, contribuabililor persoane fizice şi juridice.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Jr Vinţeler Silviu
21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Lucrări de Extindere reţea
electrică pe str. Ciocârliei din oraşul Ocna Mureş”, prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de
atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Jr Vinţeler Silviu
22.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a sumelor datorate UAT Oraşul Ocna
Mureş de către debitoarea S.C BEMA PROD SERV SRL în baza Sentinţei civile nr 642/2015
pronunţată în dosar nr 5083/328/2014 rămasă definitivă şi executorie.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Jr Vinţeler Silviu
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23.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului Trimestrial de Execuţie a Bugetului
Local al oraşului Ocna Mureş la data de 30.09.2015, conform anexelor nr. 1 şi 2.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Jr Vinţeler Silviu
24.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de
cesiune privitor la Contractul de concesiune nr 825/15.03.1996.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Jr Vinţeler Silviu
25.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea planului anual de achiziţii publice pentru anul
2015, conform anexei.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Jr Vinţeler Silviu
26.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţia ,, Servicii de evaluare a domeniului public al
oraşului Ocna Mureş-cod CPV 79419000-4 ”Servicii de consultanţă în domeniul evaluarii”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Jr Vinţeler Silviu
PROBLEME CURENTE.
Dl. secretar dă cuvântul doamnei Nicoară Marcela pentru a prelua conducerea şedinţei
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi, cu cele 25 proiecte de hotărâre rămase 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 adoptându-se astfel ordinea de zi.
D-na preşedintă 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.
D-na. preşedintă 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 adoptându-se astfel Hotărârea nr. 231 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mureş din data de 26.11.2015 privind aprobarea listei de priorităţi, în vederea
repartizării locuinţelor ANL pe anul 2015 şi încheierea contractului de închiriere, pe o perioadă
de 5 ani a apartamentului nr. 8 din bl 73 ANL domnului Hoca Cristian-Ştefan
D-na preşedintă 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.
D-na preşedintă 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, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 232 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mureş din data de 26.11.2015 privind prelungirea termenului contractului de
închiriere nr 16382/23.11.2012, cu 12 luni, începând cu data de 17.12.2015.
D-na preşedintă 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.
4

D-na. preşedintă de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 3 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, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 233 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mureş din data de 26.11.2015 privind avizul favorabil dat lucrării ,, Extindere
reţele de apă uzată în aglomerarea Unirea, Războieni” în cadrul proiectului ,,Reabilitarea şi
extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Alba 2014-2020”.
D-na preşedintă 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.
Comisiile 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
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
Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 234 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 26.11.2015 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 anexa.
D-na 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.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-na. preşedintă 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, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 235 a Consiliului
local al oraşului Ocna Mures din data de 26.11.2015 privind aprobarea prelungirii duratei
contractului de lucrări nr 9078 din 22.06.2015 până în data de 31.12.2015.
D-na preşedintă de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre
nr. 6 de pe ordinea de zi
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-na. preşedintă 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, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 236 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 26.11.2015 privind aprobarea prelungirii duratei
contractului de lucrări nr 13121 din 10.09.2015 până în data de 31.12.2015.
D-na preşedintă 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.
Dl secretar: se modifică titlul hotărârii şi al formulării art.1 al acesteia. Comisiile nr 1 şi 2 dau
aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-na. preşedintă 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, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 237 a Consiliului local
5

al oraşului Ocna Mures din data de 26.11.2015 privind schimbarea destinaţiei spaţiilor care fac
obiectul contractului de concesiune nr 6640/02.08.2002 şi al contractului de împrumut de
folosinţă-comodat nr 2280/15.04.2012.
D-na preşedintă 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.
D-na. preşedintă de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 8 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, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 238 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 26.11.2015 privind reîncadrarea şi recalularea impozitului
pe clădiri şi terenuri , datorate pentru anul 2015, de către solicitanţii-contribuabilii din Anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre , pentru imobilele casă şi teren aferent , aflate
în proprietate acestora şi folosite ca domiciliu, ca urmare a incadrării imobilelor respective în
zona de impozitare C, in loc de zona de impozitare B care a fost stabilită prin HCLOM nr
104/2014.
D-na preşedintă 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.
D-na. preşedintă de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 9 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, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 239 a Consiliului
local al oraşului Ocna Mures din data de 26.11.2015 privind modificarea art. 5 pct.14 şi pct.15,
art.6 pct.2, art.8 pct.2, art.14 pct. a),b),c), d) din HCLOM nr 229 din 06.11.2015 privind
aprobarea noilor valori impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate ce se vor
aplica începând cu data de 01 ianuarie 2016 la nivelul oraşului Ocna Mureş..
D-na 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
D-na preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 10 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,, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 240 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 26.11.2015 privind încetarea contractelor de închiriere,
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
D-na 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.
D-na. preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 11 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,adoptându-se astfel Hotărârea nr. 241 a Consiliului local
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al oraşului Ocna Mures din data de 26.11.2015 privind aprobarea numărului de beneficiari,
cuantumului şi categoriilor de burse pentru semestrul I, anul şcolar 2015-2016 care se acordă
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Ocna Mureş.
D-na preşedintă 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, cu observaţia că se acordă
începând cu 01.12.2015 şi se aprobă modificarea valorii normelor de hrană . Comisiile nr 1 şi 2 dau
aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. D-na. preşedintă 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, adoptându-se astfel
Hotărârea nr. 242 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 26.11.2015 privind
modificarea valorii normelor de hrană
Acordate personalului angajat în Serviciul Public Poliţia Locală Ocna Mureş.
D-na preşedintă 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.
D-na. preşedintă de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 13 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, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 243 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 26.11.2015 privind alocarea în bugetul local al oraşului
Ocna Mureş a sumei de 5000 lei pentru evenimentul cultural de interes public local –festivalul
de folclor ,,Mureş pe marginea ta” ediţia a XXVIII desfăşurat la Ocna Mureş.
D-na preşedintă 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.
D-na. preşedintă 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, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 244 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 26.11.2015 privind disponibilizarea unui bun proprietate a
UAT Oraşul Ocna Mureş şi transmiterea acestuia, fără plată, către UAT Noşlac, judeţul Alba .
D-na preşedintă 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.
D-na. preşedintă de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 15 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, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 245 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 26.11.2015 privind revocarea HCLOM nr 163 din
27.08.2015 şi repartizarea unui microbuz tip 16+1 locuri, marca OPEL MOVANO la unitatea
de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic „Petru Maior”.
D-na preşedintă de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre
nr. 16 de pe ordinea de zi
7

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.
D-na. preşedintă de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 16 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, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 246 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 26.11.2015 privind aprobarea achiziţiei publice
“Consumabile pentru imprimante şi copiatoare” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de
atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
D-na preşedintă 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.
D-na. preşedintă de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 17 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, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 247 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 26.11.2015 privind demararea procedurii pentru obţinerea
unui noi liste de priorităţi în vederea atribuirii locuinţelor sociale şi aprobarea comisiei de
analiză a contestaţiilor pentru obţinerea unei locuinţe sociale.
D-na preşedintă 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.
D-na. preşedintă de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 18 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, adoptându-se astfel Hotărârea nr.
248 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 26.11.2015 privind aprobarea
Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale în UAT oraşul Ocna Mureş.
D-na preşedintă 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.
D-na. preşedintă de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 19 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, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 249 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 26.11.2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2015, conform anexei nr.1 şi modificarea listei de investiţii conform anexei
nr.2 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
D-na preşedintă 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.
D-na. preşedintă de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 20 de pe ordinea de zi, 16
consilieri votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin
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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, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 250 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 26.11.2015 privind anularea unei cote de 73,33 % din
majorările de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată
restante datorate bugetului local al oraşului Ocna Mureş, prevazute la art. 2 din prezenta,
contribuabililor persoane fizice şi juridice.
D-na preşedintă 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.
D-na. preşedintă de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 21 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, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 251 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 26.11.2015 privind aprobarea achiziţiei publice “Lucrări de
Extindere reţea electrică pe str. Ciocârliei din oraşul Ocna Mureş”, prin procedura „achiziţie
directă”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
D-na preşedintă de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre
nr. 22 de pe ordinea de zi
Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 22 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-na. preşedintă de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 22 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, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 252 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 26.11.2015 privind eşalonarea la plată a sumelor datorate
UAT Oraşul Ocna Mureş de către debitoarea S.C BEMA PROD SERV SRL în baza Sentinţei
civile nr 642/2015 pronunţată în dosar nr 5083/328/2014 rămasă definitivă şi executorie.
D-na preşedintă de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre
nr. 23 de pe ordinea de zi
Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 23 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-na. preşedintă de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 23 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, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 253 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 26.11.2015 aprobarea Contului Trimestrial de Execuţie a
Bugetului Local al oraşului Ocna Mureş la data de 30.09.2015, conform anexelor nr. 1 şi 2
D-na preşedintă de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre
nr. 24 de pe ordinea de zi
Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 24 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-na. preşedintă de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 24 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, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 254 a Consiliului local
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al oraşului Ocna Mures din data de 26.11.2015 privind exprimarea acordului pentru încheierea
unui contract de cesiune privitor la Contractul de concesiune nr 825/15.03.1996.
D-na preşedintă de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre
nr. 25 de pe ordinea de zi
Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 25 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-na. preşedintă de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 24 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, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 255 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 26.11.2015 privind modificarea planului anual de achiziţii
publice pentru anul 2015, conform anexei.
Şedinţa se incheie la ora 18,00.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal
Preşedintă de şedinţă,
Nicoară Marcela

Secretar oras,
Pandor Nicuşor

Întocmit,
Tiuca Orian Mihaela

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