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R O M Â N I A
JUDEŢUL ALBA

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ
CONSILIUL  LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 18.02.2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare  a Consiliului local al
oraşului Ocna Mureş.

Participă la sedinţă:
-   domnul viceprimar, Podariu Pavel Gligor;
- domnul secretar, Pandor Nicuşor;
- domnul jr. Florinel Nicoară,
- doamna ec. Tiuca Orian Mihaela;
-   doamna ec. Onac Aida
-   domnul jr. Nicoară Florin Ovidiu;

Dl secretar,  Pandor Nicuşor: în conformitate cu dispoziţiile art. 42 p-ctul 5 din Legea nr.215
din 21 aprilie 2001 privind admnistraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
republicată în anul 2007, supun aprobării Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, procesele verbale
ale  şedinţei ordinare din data de 17.12.2015, al şedinţei extraordinare din data de 07.01.2016 şi a
şedinţei ordinare din data de 28.02.2016.

Procesele-verbale ale şedinţelor de consiliu în cauză au fost puse 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 15 consilieri prezenţi.
           Dl secretar: sunt prezenţi la şedinţă un număr de 15 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, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, lipsesc domnii consilieri  Man
Florin Augustin şi Stoica Alin Sebastian. .

Dl. secretar : avem o şedinţă extraordinară, cu un nr de 6 proiecte pe ordinea de zi, şedinţa a
fost convocată legal de către domnul primar în care sens a emis dispoziţia nr. 277 din 12.02.2016
având următorul proiect al ordinii de zi:

 PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Lucrări  de reparaţii curente
străzi asfaltate din oraşul Ocna Mureş” cod CPV 45233251-3-respectiv str. Horea şi str. B.P.Haşdeu,
în limita sumelor disponibile prin procedura ,,achiziţie directă” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel
mai scăzut”.
        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind cuprinderea în domeniul public al oraşului Ocna Mureş a
lucrărilor la reţeaua de apă potabilă.

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza
administrativ-teritorială  a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2016 – 2017.
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         Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea achiziţiei publice “Prestări servicii de ecarisaj în
oraşul Ocna Mureş”cod CPV 85200000-1 delegarea serviciului public de ecarisaj prin procedura
,,achiziţie directă” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Furnizare automăturătoare
stradală-cod CPV 34144430-1, vehicule de curăţare a străzilor “ prin procedura ,,cerere de oferte ” ,
criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016,
conform anexei nr.1 şi modificarea listei  de investiţii conform anexei nr.2, care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
     Dl secretar : rog pe domnul preşedinte de şedinţă să preia conducerea şedinţei.
      Dl preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi, 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,  Stănescu Vasile, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se
astfel ordinea de zi.
      Dl  preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui viceprimar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 1
de pe ordinea de zi.

Dl viceprimar prezintă proiectul de hotărâre nr 1 de pe ordinea de zi.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 1 de pe ordinea de zi, 15 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, Cociş Dorin, Podariu Pavel
Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 31 din 18.02.2016 privind aprobarea
achiziţiei publice “Lucrări  de reparaţii curente străzi asfaltate din oraşul Ocna Mureş” cod
CPV 45233251-3-respectiv str. Horea şi str. B.P.Haşdeu, în limita sumelor disponibile, prin
procedura ,,achiziţie directă” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
       Dl  preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui viceprimar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 2
de pe ordinea de zi.

Dl viceprimar prezintă proiectul de hotărâre nr 2 de pe ordinea de zi.
Dl  preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 2 de pe ordinea de zi, 15 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, Cociş Dorin, Podariu Pavel
Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr.32 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mureş din data de 18.02.2016 privind cuprinderea în domeniul public al oraşului Ocna Mureş
a lucrărilor la reţeaua de apă potabilă.

Dl  preşedinte de şedintă dă cuvântul d-lui viceprimar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 3
de pe ordinea de zi.

Dl viceprimar prezintă proiectul de hotărâre nr 3 de pe ordinea de zi.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 3 de pe ordinea de zi, 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,  Stănescu Vasile, Cociş Dorin, Podariu Pavel
Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 33 a Consiliului local al oraşului Ocna
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Mureş din data de 18.02.2016 privind aprobarea Planului de organizare a reţelei şcolare de pe
raza administrativ-teritorială  a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2016 – 2017

Dl  preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui viceprimar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr.
4 de pe ordinea de zi.

Dl viceprimar prezintă proiectul de hotărâre nr. 4 de pe ordinea de zi.
          Dl Marele Adrian: propune ca amendament ca, în caietul de sarcini să fie stipulat că
revendicarea animalului se face numai cu document din care să rezulte calitatea revendicatorului de
proprietar al animalulului.

Dl  preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul propus de către domnul consilier Marele
Adrian, 15 consilieri votează pentru acest amendament 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,
Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion

Dl  preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4 de pe ordinea de zi, cu
amendamentul propus de către domnul Marele Adrian , 15 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, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel
Hotărârea nr. 34 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 18.02.2016 privind
aprobarea achiziţiei publice “Prestări servicii de ecarisaj în oraşul Ocna Mureş”cod CPV
85200000-1 delegarea serviciului public de ecarisaj prin procedura ,,achiziţie directă” , criteriul
de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
        Dl  preşedinte de şedintă dă cuvântul d-lui viceprimar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 5
de pe ordinea de zi.
        Dl viceprimar prezintă proiectul de hotărâre nr 5 de pe ordinea de zi.
        Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 5 de pe ordinea de zi, 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,  Stănescu Vasile, Cociş Dorin, Podariu Pavel
Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 35 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mureş din data de 18.02.2016 privind aprobarea achiziţiei publice “Furnizare automăturătoare
stradală-cod CPV 34144430-1, vehicule de curăţare a străzilor “ prin procedura ,,cerere de
oferte ” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.

Dl  preşedinte de şedintă dă cuvântul d-lui viceprimar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 6
de pe ordinea de zi.
        Dl viceprimar prezintă proiectul de hotărâre nr 6 de pe ordinea de zi.
        Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 6 de pe ordinea de zi, 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,  Stănescu Vasile, Cociş Dorin, Podariu Pavel
Gligor, Vinţeler Ion,  adoptându-se astfel Hotărârea nr. 36 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mureş din data de 18.02.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2016, conform anexei nr.1 şi modificarea listei  de investiţii conform anexei nr.2, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.

 Dl Stănescu Vasile întreabă dacă este legal consumul de alcoool în spaţii publice neamenajate în
acest scop.
         Dl Vinţeler Ion: propune ca să fie sancţionati toţi cei care nu respectă regulile de conviueţuire.
         D-na Jurj Daciana: am cerut din septembrie 2015 să fie luate măsuri pentru aceeasi problemă
sesizată de domnul Stănescu Vasile, în zona pieţei agroalimentare.
          Dl Vinţeler Ion: să facem  emisiuni la radio ,, Delta”  Ocna Mureş în care să le spunem
cetăţenilor care le sunt drepturile şi obligaţiile.
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Şedinţa se încheie la ora 18,00.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă, Secretar oraş,
Dr. ing. Oltean Dan Gligor Pandor Nicuşor

Întocmit,
Tiuca Orian Mihaela

Red/Dact:T.O.M
Ex:3 Anexe:0.


