ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat azi 30.01..2015, cu ocazia desfăşurarii 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. Florin Nicoară;
- domnul jr. Pandor Simion Nicuşor,
- doamna ec. Onac Aida;
- doamna ec.Tiuca Orian Mihaela;
- doamna Guţ Maria Ana;
- domnul Bartha Andrei;
- domnul Bucur Mihai;
- domnul Păgidean Virgil-delegat sătesc Micoşlaca;
- domnul Mureşan Marius-delegat sătesc Cisteiul de Mureş;
Domnul secretar jur. Florin Nicoară, in 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 de îndată ce a avut loc in 08.01.2015.
Procesul-verbal al şedinţei de consiliu în cauză a fost pus la dispoziţia doamnelor si domnilor
consilieri, spre studiu, in timp util, aducandu-li-se in acelaşi timp la cunoştinţă că, potrivit legii,
,,consilierii au dreptul ca in cadrul şedinţei să conteste conţinutul proceselor-verbale si sa ceară
menţionarea exactă a opiniilor exprimate in sedinţele anterioare”. Procesul verbal al şedinţei
anterioare este votat în unanimitate, respectiv toţi cei 16 consilieri prezenţi.
Dl secretar: sunt prezenţi la sedinţă 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, participă şi delegatii săteşti
de la Cisteiul de Mureş şi Micoşlaca, mai participă şi cetăţeni ai oraşului Ocna Mureş.
Dl secretar: la ordinea de zi sunt înscrise un număr mare de proiecte de hotărâri, respectiv 20 proiecte
de hotărâri , proiectele au fost discutate în şedinţele pe comisii, am parcurs toate proiectele de hotărâri
ce sunt inscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri sunt legale, am avizat toate cele 20 proiecte de
hotărâri.
Dl. secretar: este şedinţa obişnuită, lunară, a 2-a şedinţă din acest an, convocată legal de catre dl
primar în care sens a emis dispozţia nr. 201 din 23.01.2015 având următorul proiect al ordinii de zi:
PROIECT AL ORDINII DE ZI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE. privind acceptarea bunurilor primite ca donaţie de la Fundaţia
International Research&Exchanges Board în cadrul programului Biblionet, conform anexei.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ,,planului de lucrări de interes local”care vor fi
executate în anul 2015 la nivelul oraşului Ocna Mureş de către beneficiarii Legii nr 416/2001 şi de către cei
prevăzuţi de Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi fucţionarea sistemului de probaţiune.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
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3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de
cesiune privitor la Contractul de concesiune nr. 3181/28.02.2011.
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 ANEXĂ.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind opinia Consiliului local al oraşului Ocna Mureş referitoare la
introducerea UAT oraşul Ocna Mureş în calitate de pârât, în cauza ce formează obiectul Dosarului nr.
1457/107/2014 aflat pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, cu termen de judecată stabilit pentru data de
06.02.2015.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea ORGANIGRAMEI şi a
STATULUI DE FUNCŢII ale personalului de specialitate al Primarului oraşului Ocna Mureş şi ale
serviciilor subordonate Consiliului local Ocna Mureş.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului Trimestrial de execuţie a bugetului local
al oraşului Ocna Mureş pe trimestrul IV conform anexelor nr. 1 şi 2.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE
prin care Consiliul local al oraşului Ocna Mureş ia act de
încetarea, începând cu 01.02.2015 a contractului de închiriere nr.16263/30.10.2014.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de arendare nr.2054
încheiat între oraşul Ocna Mureş, arendator şi domnul Haiduc Iacob, arendaş, pe perioada de
14.02.2015-13.02.2016.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
10 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind administrarea terenului de minifotbal proprietate a UAT
Oraşul Ocna Mureş, situat în Cartierul Uioara de Sus, de către Clubul Sportiv Ocna Mureş, structură
aflată în subordinea Consiliului local Ocna Mureş.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
11 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea, din domeniul public al UAT Oraşul Ocna Mureş şi
din administrarea Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş, în domeniul public al UAT Judeţul Alba
şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba a drumului public denumit strada Fabricii din oraşul
Ocna Mureş, care are lungimea de 800 m.l. şi lăţimea de 7 m.l., în vederea realizării unui drum de
legătură între DJ 107D şi DJ 107G.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea pentru anul 2015, a drepturilor voluntarilor pe
bază de contract de voluntariat incheiate cu Consiliul local Ocna Mureş în conformitate cu
prevederile cuprinse în Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal, actualizată şi HCLOM nr
99/21.07.2006 completată cu HCLOM nr 66/28.05.2009 pentru personalul Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă prevăzut in anexa nr 1.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind retragerea dreptului de administrare al Spitalului orăşenesc
Ocna Mureş asupra bunurilor proprietate a UAT Oraşul Ocna Mureş situate administrativ la adresa
din Ocna Mureş, strada Axente Sever, nr. 43A, înscrise în CF nr 71312 Ocna Mureş, cu nr top 2092/1
constând în teren în suprafaţă de 8738 mp şi construcţiile existente pe acesta, respectiv C1-spital, C2policlinică, C3- casă portar, C-4 Staţie de oxigen, C5-Garaj şi C6-centrala termică.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
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14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea, din domeniul public al UAT Oraşul Ocna Mureş şi
in administrarea Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş, în domeniul public al UAT Judeţul Alba şi
în administrarea Consiliului Judeţean Alba a spaţiilor aferente care formează etajul I al clădirii în care
a funcţionat Spitalul Orăşenesc Ocna Mureş, în vederea amenajării unui centru multifuncţional de
sănătate.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării apartamentelor nr. 7 , 4 şi 13 din blocul 3
AB-72-ANL, conform listei definitive cu cetăţenii beneficiari de locuinţe ANL.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE prin care Consiliul local al oraşului Ocna Mureş ia act de
încetarea, începând cu 01.02.2015 a contractului de concesiune nr. 12618/29.10.2004.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local pentru anul 2015 , conform
anexelor şi a listelor de investiţii pentru anului 2015, conform anexelor, parte integrantă din prezentul
proiect de hotărâre.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea conturilor anuale de execuţie la subunităţile din
cadrul UAT Ocna Mureş, conform anexelor 1 şi 2.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decontarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor
cu naveta cadrelor didactice ale Liceului Teoretic “Petru Maior” din Ocna Mureş pentru luna
decembrie 2014, în sumă de 1321 lei.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului bugetar la sfârşitul anului 2014
la Bugetul local, in valoare de 855 mii lei si la bugetul de venituri proprii in valoare de 91 mii lei
PROBLEME CURENTE:
Dl secretar:trebuie ales un nou preşedinte de şedinţă.
Dl consilier Stănescu Vasile propune ca preşedinte de şedinţă pe doamna consilier Jurj Claudia
Daciana.
Dl secretar supune la vot propunerea domnului Stănescu Vasile, 15 consilieri votează pentru alegerea
doamnei Jurj Claudia Daciana ca preşedinte de şedinţă.
Dl secretar: rugăm pe doamna preşedinte de şedinţă să preia de iure şi de facto conducerea şedinţei.
D-na preşedinte de şedinţă propune suplimentarea ordinii de zi cu incă 1 proiect de hotărâre, proiectul
de hotărâre nr 20, 16 consilieri prezenţi sunt de acord cu această propunere 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.
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi aşa cum a fost ea suplimentată, toţi cei 16
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, Marele
Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile, Stoica Alin Sebastian,
Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel ordinea de zi.
D-na Jurj Claudia Daciana dă cuvântul domnului Bartha Andrei.
Dl Bartha Andrei: am depus o cerere de două luni de zile pentru concesionarea terenului din faţa
cafenelei Rakatza Café, în partea laterală a Casei de Cultură a oraşului Ocna Mureş.
Dl primar: v-am trimis o adresă să dărâmaţi ce aţi construit acolo, terasa aceea nu arată bine aşa cum
arată în prezent
Dl Bartha Andrei: vrem să aducem trei proiecte de construire a unei terase pentru urnătoarea şedinţă
de Consliu local.
Dl primar : sunt de acord cu aducerea celor trei proiecte de construire a unei terase, trebuie parcursă
etapa de licitaţie publică. .
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D-na 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.
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” 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. 3 din 30.01.2015 privind
acceptarea bunurilor primite ca donaţie de la Fundaţia International Research&Exchanges
Board în cadrul programului Biblionet, conform anexei.
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 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
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, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 4 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mureş din data de 30.01.2015 privind aprobarea ,,planului de lucrări de interes
local”care vor fi executate în anul 2015 la nivelul oraşului Ocna Mureş de către beneficiarii
Legii nr 416/2001 şi de către cei prevăzuţi de Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi
fucţionarea sistemului de probaţiune.
D-na 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
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-na preşedinte 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, Stanescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin,
Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 5 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mureş din data de 30.01.2015 privind exprimarea acordului pentru încheierea
unui contract de cesiune privitor la Contractul de concesiune nr. 3181/28.02.2011.
D-na 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.
Comisiile nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4 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, Stanescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin,
Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 6 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mureş din data de 30.01.2015 privind propunerile Primăriei oraşului Ocna
Mureş, judeţul Alba, făcute pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor, ce vor fi înaintate
domnului Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a
terenurilor prevăzute la art.36, p-ctele 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul
funciar, republicată, cetăţenilor solicitanţi menţionaţi în ANEXĂ.
D-na preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 5 de pe
ordinea de zi.
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Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 5 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5, 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, Stanescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor,
Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 7 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din
data de 30.01.2015 privind opinia Consiliului local al oraşului Ocna Mureş referitoare la
introducerea UAT oraşul Ocna Mureş în calitate de pârât, în cauza ce formează obiectul
Dosarului nr. 1457/107/2014 aflat pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, cu termen de judecată
stabilit pentru data de 06.02.2015.
D-na preşedinte 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.
Comisiile nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-na preşedinte de sedinţă 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, Stanescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin,
Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 8 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mures din data de 30.01.2015 privind modificarea şi completarea
ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCŢII ale personalului de specialitate al Primarului
oraşului Ocna Mureş şi ale serviciilor subordonate Consiliului local Ocna Mureş .
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, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 9 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mures din data de 30.01.2015 privind aprobarea Contului Trimestrial de
execuţie a bugetului local al oraşului Ocna Mureş pe trimestrul IV, conform anexelor nr. 1 şi 2.
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.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-na preşedinte 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. 10 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mures din data de 30.01.2015 prin care Consiliul local al oraşului Ocna Mureş ia
act de încetarea, începând cu 01.02.2015 a contractului de închiriere nr.16263/30.10.2014.
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.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-na preşedinte 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,
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Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian,
Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin,
Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 11 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mures din data de 30.01.2015 privind aprobarea prelungirii contractului de
arendare nr.2054 încheiat între oraşul Ocna Mureş, arendator şi domnul Haiduc Iacob,
arendaş, pe perioada de 14.02.2015-13.02.2016.
D-na preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 10 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă proiectul de hotarare 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, toţi cei 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,Man Florin
Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,
Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea
nr.12 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 30.01.2015 privind administrarea
terenului de minifotbal proprietate a UAT Oraşul Ocna Mureş, situat în Cartierul Uioara de
Sus, de către Clubul Sportiv Ocna Mureş, structură aflată în subordinea Consiliului local Ocna
Mureş.
D-na preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 11 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă proiectul de hotarare 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, Stanescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin,
Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr. 13 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mures din data de 30.01.2015 privind acordul de transfer, din domeniul public al
UAT Oraşul Ocna Mureş şi din administrarea Consiliului Local Ocna Mureş, în domeniul
public al UAT Judeţul Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba a drumului public
denumit strada Fabricii din oraşul Ocna Mureş, care are lungimea de 800 m.l şi lăţimea de
7 m.l, pentru realizarea unui drum de legătură între DJ 107D şi DJ 107G.
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 hotarare 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, Stanescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr. 14 a Consiliului local al
orasului Ocna Mures din data de 30.01.2015 privind aprobarea pentru anul 2015, a drepturilor
voluntarilor pe bază de contract de voluntariat incheiate cu Consiliul local Ocna Mureş în
conformitate cu prevederile cuprinse în Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal, actualizată şi
HCLOM nr 99/21.07.2006 completată cu HCLOM nr 66/28.05.2009 pentru personalul
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă prevăzut in anexa nr. 1.
D-na preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 13 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 13 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
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D-na preşedinte 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, Stanescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin,
Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr.15 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mures din data de 30.01.2015 privind retragerea dreptului de administrare al
Spitalului orăşenesc Ocna Mureş asupra bunurilor proprietate a UAT Oraşul Ocna Mureş
situate administrativ la adresa din Ocna Mureş, strada Axente Sever, nr. 43A, înscrise în CF nr
71312 Ocna Mureş, cu nr top 2092/1 constând în teren în suprafaţă de 8738 mp şi construcţiile
existente pe acesta, respectiv C1-spital, C2-policlinică, C3- casă portar, C-4 Staţie de oxigen, C5Garaj şi C6-centrala termică.
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 hotarare 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, Stanescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin,
Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr. 16 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mures din data de 30.01.2015 privind trecerea, din domeniul public al UAT
Oraşul Ocna Mureş şi in administrarea Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş, în domeniul
public al UAT Judeţul Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba a spaţiilor aferente
care formează etajul I al clădirii în care a funcţionat Spitalul Orăşenesc Ocna Mureş, în
vederea amenajării unui centru multifuncţional de sănătate.
D-na preşedinte de şedinta 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.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-na preşedinte 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, Stanescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin,
Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 17 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mures din data 30.01.2015 privind aprobarea repartizării apartamentelor nr. 7,
4 şi 13 din blocul 3AB-72-ANL, conform listei definitive cu cetăţenii beneficiari de locuinţe
ANL.
D-na preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 16 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 16 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-na preşedinte 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, Stanescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin,
Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr. 18 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mures din data de 30.01.2015 prin care Consiliul local al oraşului Ocna Mureş ia
act de încetarea, începând cu 01.02.2015 a contractului de concesiune nr. 12618/29.10.2004.
D-na preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui 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.
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Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-na preşedinte 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, Stanescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin,
Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se Hotărârea nr. 19 a Consiliului local al oraşului
Ocna Mures din data de 30.01.2015 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2015, şi a
listelor de investiţii pentru anului 2015, conform anexelor de la 1-11, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
D-na preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui 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 preşedinte 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, Stanescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin,
Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr. 20 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mures din data de 30.01.2015 privind aprobarea conturilor anuale de execuţie la
subunităţile din cadrul UAT Ocna Mureş, conform anexelor 1 şi 2.
D-na preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui 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 preşedinte 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, Stanescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin,
Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr.21 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mures din data de 30.01.2015 privind decontarea sumei necesare plăţii
contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice ale Liceului Teoretic “Petru Maior” din
Ocna Mureş pentru luna decembrie 2014, în sumă de 1321 lei.
D-na preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui 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 preşedinte 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 Iosif,
Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian,
Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin,
Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr.22 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mures din data de 30.01.2015 privind repartizarea excedentului bugetar la
sfârşitul anului 2014 la Bugetul local, in valoare de 855 mii lei si la bugetul de venituri proprii
in valoare de 91 mii lei.
PROBLEME DIVERSE
Dl Vinţeler Ion: vine primăvara, în şcoli nu se prea mai face la orele de dirigenţie lecţii privind
curăţenia oraşului, să facem un proiect de hotărâre în care copii să fie implicaţi în curăţenia oraşului.
Dl Vinţeler Ion: sunt crengi de brad tăiate lângă locuinţa doamnei Ciortea, trebuie facută curăţenie.
Dl Vinţeler Ion: blocul de garsoniere din oraş şi blocul nr 26 din Uioara de Sus arată jalnic, trebuie
facut ceva în acestă privinţă.
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Dl Vinţeler Ion: dimineaţa între ora 7 şi 8 aglomeraţia de maşini lânga Scoala Gimnazială Lucian
Blaga este foarte mare.
Dl Vinţeler Ion: la Casa de Cultură a oraşului Ocna Mureş cu ocazia unor evenimente se face
murdărie, se mănâncă seminţe.
Dl Herţeg Horea: denumnirea la cele două instituţii, Casa de Cultură şi Biblioteca oraşului Ocna
Mureş nu sunt prea nimerite , eu zic că erau mai potrivite denumirea de poet Bazil Gruia , prozator
Ioan Arieşanu, când se dau denumiri tebuie mai bine să ne gandim.
Dl Mureşan Marius: să se facă ceva cu stâlpii de la fosta groapă de gunoi, împreună cu angajaţii
Primăriei sau cu cei de la Legea 416/2001, şă fie adunaţi şi depozitaţi undeva de unde să se poată
refolosi.
Dl Stoica Alin Sebastian: Poliţia locală să patruleze şi fără maşină prin cartiere ca să poată observa
toate problemele care apar în raza lor de competenţă.
Dl secretar: la cele spuse de către dl Herţeg, noi avem şi Stadion poate că ar trebui să-i dăm o
denumire, la fel şi Sălii de şedinţe din cadrul Primăriei oraşului Ocna Mureş
Dl Pandor Nicuşor: prezintă adresa nr 19810 din 30.12.2014 a Societăţii de Conservare şi Închidere a
Minelor Conversmin S.A Bucureşti privind lucrări de inchidere şi ecologizare a perimetrului minier
Câmp de sonde inactiv Salina Ocna Mureş, jud. Alba.
Dl. Pandor Nicuşor: am primit adresa nr.349 din 13.01.2015 a Camerei de Conturi a judeţului Alba
privind Scrisoarea nr 2 din 08.01.2015 cu recomandările formulate de Camera de Conturi a judeţului
Alba.
Dl. Pandor Nicuşor: am primit adresa nr 350 din 13.01.2015 a Camerei de Conturi a judeţului Alba
privind Decizia nr 5 din 08.01.2015, decizie de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor
dispuse prin Decizia nr 21 din data de 11.04.2013 la UATO Ocna Mureş.
Dl Pandor Nicuşor prezintă raportul semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor pentru
perioada iulie-decembrie 2014.
Dl Pandor Nicuşor: litigiul care este pe rol la Curtea de Apel Bucureşti cu reclamanta SC Lidl
Discount SRL , pârâţi SNS Bucureşti şi UAT Oraşul Ocna Mureş va avea loc în data de 03.02.2015.
Dl Pandor Nicuşor: pe lângă procesul de la Bucureşti SNS a deschis un proces la Tribunalul Alba
privind revocarea Hotărârârii Consiliului local al oraşului Ocna Mureş nr. 33 din 1988 privind PUG şi
RLU-ul oraşului Ocna Mureş.
Şedinţa se incheie la ora 18,40.
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
Ex:3 Anexe:0.
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