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R O M Â N I A
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL  OCNA  MUREŞ
CONSILIUL  LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat azi 26.05.2016,  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 Florin Ovidiu;
-  domnul jr. Nicoară FLorinel;
- doamna ec. Tiuca Orian Mihaela;
- doamna ec. Onac Aida;
- domnul Mureşan Marius –delegat sătesc de la Cisteiul de Mureş;
- domnul Păgidean Virgil- delegat sătesc de la Micoşlaca;
-  domnul Bartha Andrei din partea ALDE Ocna Mureș;
- cetățeni din partea ALDE Ocna Mureș.

           Dl secretar: intă-ne la ultima ședință ordinară din acest mandat, vreau foarte scurt să trec în
revistă un bilanț: în 4 ani am avut 90 ședinte ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș, au fost
adoptate 985 hotărâri, mulțumesc pentru modul de colaborare în numele apartaului de specialitate al
Primarului orașului Ocna Mureș.

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, Vințeler Ion,  lipsește
domnul consilier Man Florin Augustin, la şedinţă participă  funcţionari publici.

Dl secretar:  şedinţa este ordinară, lunară, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr.525
din 19.05.2016, având următorul proiect al ordinii de zi:

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de apartamente între Cojocaru Igor
chiriaș  al apartamentului situat  în Ocna Mureș, str. Digului, bl.3AB-72-ANL, sc A, ap.5, în suprafață
utilă de 78,20 mp, valoarea chiriei fiind de 235,85 lei/lună și Mihaly Zsolt, chiriaș al apartamentului
situate pe str. Digului, bl 3AB-72-ANL, SC.A, ap.2, în suprafață de 74,29 mp,  valoarea chiriei fiind
de 224,06 lei/lună,  începând cu 01.06.2016.

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

2. 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, Vinţeler Silviu.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului Trimestrial  de Execuţie al Bugetului
Local al oraşului Ocna Mureş la data de 31.03.2016,  conform anexelor nr. 1 și 2.

  Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
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4. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea casării mijloacelor fixe și a obiectelor de
inventar,  conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016,
conform anexei nr.1 şi modificarea listelor  de investiţii conform anexelor nr.2 și 3, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind luarea la cunoștință de către Consiliul Local a prevederilor
Sentinței nr 1842/CA/2014 a Tribunalului Alba pronunțat in Dosar nr 1342/175/2012**.
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Lucrări de relocare LEA 0,4kv
și LEA 20 kv de pe strada 9 Mai din orașul Ocna Mureș” cod CPV 45310000-3-lucrări de instalații
electrice,  prin ,,achiziţie directă” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic nr 07/2016 privind lucrarea
,,Relocarea LEA 0,4 kv și LEA 20 kv de pe strada 9 Mai din orașul Ocna Mureș” întocmit în baza
Contractului nr C-3710/E/701 din 14.03.2016, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unei  bonificații (scutire) a prețului pentru
închirierea Sălii de Sport, exclusiv pentru activitățile desfășurate de echipele Clubului Sportiv Ocna
Mureș , de la 40 lei/ora cât este în prezent, la 20 lei/ora.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea lucrării de investiții ,,Reparații și consolidare
grădinița cu program normal Cisteiu de Mureș” .
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea lucrării de investiții ,,Reparații și consolidare
Școala Primară Cisteiu de Mureș”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea lucrării de investiții ,,Reparații și consolidare
Școala Primară Uioara de Sus ”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu

PROBLEME DIVERSE
-cererea nr 4556 din 23.03.2016 a domnului Chira Vasile-Valentin, domiciliat în orașul Cămpeni, str.
Horea, nr 80;
-adresa nr 6087 din 15.04.2016 a S.C ASCOM INTERNAȚIONAL SRL cu sediul în București, str.
Scărlătescu, nr. 22, ap.1, sector 1 și S.C ALOREF SRL cu sediul în Alba Iulia, Șoseaua de Centură,
nr.2, jud. Alba;
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Dl secretar: sunt 12 proiecte inscrise pe dispoziția de convocare
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, procesul verbal al
şedinţei ordinarea din 28.04.2016 și al celei extraordinare din data de 12.05.2016.,
          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 16 consilieri prezenţi 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, Vințeler Ion.
         Dl președinte de ședință: vis-a-vis de cererea domnului Bartha Andrei de a monitoriza audio și
video ședința de consiliu local,  este suficient procesul-verbal al ședinței, nu trebuie neapărat filmată
ședința.
         Dl secretar: conform Legii nr 215/20001 republicată se afișează minuta ședinței, conform
HCLOM nr 85 din 30.07.2012 s-a aprobat de către Consiliul Local în ce condiții pot fi înregistrate
audio-video ședințele de consiliu local.

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot 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, astfel este votată ordinea de zi.

Dl preşedinte 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.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr.1 de pe ordinea de zi, 15

consilieri votează ,,pentru” şi 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 consilier Ispas Aurel Costică votează ,,împotrivă” adoptându-se
astfel Hotărârea nr. 106a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 26.05.2016
privind aprobarea schimbului de apartamente între Cojocaru Igor chiriaș al apartamentului
situat în Ocna Mureș, str. Digului, bl. 3AB-72-ANL, sc A, ap.5, în suprafață utilă de 78,20 mp,
valoarea chiriei fiind de 235,85 lei/lună și Mihaly Zsolt, chiriaș al apartamentului situat pe str.
Digului, bl 3AB-72-ANL, SC.A, ap.2, în suprafață de 74,29 mp,  valoarea chiriei fiind de 224,06
lei/lună,  începând cu 01.06.2016.

Dl  preşedinte 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.
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,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin,
Vinţeler Ion, domnul consilier Podariu Pavel nu votează, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 107 a
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 26.05.2016 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



4

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.
    După discutarea proiectului de hotarâre nr 2 de pe ordinea de zi, toți reprezentanții ALDE prezenți
solicită aprobarea președintelui de ședință și părăsesc sala.

Dl preşedinte 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.
Dl 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, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin,
Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr.108 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mureş din data de 26.05.2016 privind aprobarea Contului Trimestrial  de
Execuţie al Bugetului Local al oraşului Ocna Mureş la data de 31.03.2016,  conform anexelor
nr. 1 și 2.

Dl preşedinte 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  nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl preşedinte de sedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4 de pe ordinea de zi, 15 consilieri

votează ,,pentru” şi 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, se abține domnul consilier Ispas Aurel Costică, adoptându-se astfel Hotărârea nr.109 a
Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 26.05.2016 privind aprobarea casării
mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar,  conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Dl 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.
Dl 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, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 110 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mures din data de 26.05.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2016, conform anexei nr.1 şi modificarea listelor  de investiţii conform
anexelor nr.2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

 Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului 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.
Dl 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, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 111 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mures din data de 26.05.2016 privind luarea la cunoștință de către Consiliul
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Local a prevederilor Sentinței nr 1842/CA/2014 a Tribunalului Alba pronunțat in Dosar nr
1342/175/2012**.

Dl preşedinte 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.
Comisia nr 1   da aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.

    Comisia nr 2 solicita  aprobarea caietului de sarcini după care dă aviz favorabil acestui proiect de
hotărâre.

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 7 de pe ordinea de zi, cu
propunerea celor de la 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, adoptându-
se astfel Hotărârea nr. 112 Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 26.05.2016
privind aprobarea achiziţiei publice “Lucrări de relocare LEA 0,4kv și LEA 20 kv de pe strada
9 Mai din orașul Ocna Mureș” cod CPV 45310000-3-lucrări de instalații electrice,  prin
,,achiziţie directă” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.

Dl preşedinte 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

Dl. 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.113 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 26.05.2016 privind aprobarea proiectului tehnic nr 07/2016
privind lucrarea  ,,Relocarea LEA 0,4 kv și LEA 20 kv de pe strada 9 Mai din orașul Ocna
Mureș” întocmit în baza Contractului nr C-3710/E/701 din 14.03.2016, conform anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre..

Dl  preşedinte 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.

Comisia nr 1 dă aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Comisia nr 2 da aviz nefavorabil acestui proiect de hotărârer și spune că tarifele de închirieresunt
stabilite de Consiliul de Administrație al Școlii gimnaziale ,,Lucian Blaga” Ocna Mureș.

Dl. preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 9 de pe ordinea de zi, 12
consilieri votează ,,pentru” şi  anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea,
Jurj Claudia Daciana,   Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stănescu
Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, se abțin domnii consilieri Drăguț
Augustin Iosif, Leahu Ioan Mircea și Cociș Dorin, votează ,,împotrivă” domnul consilier Ispas Aurel
Costică, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 114 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din
data de 25.06.2016 privind aprobarea unei  bonificații (scutire) a prețului pentru închirierea
Sălii de Sport, exclusiv pentru activitățile desfășurate de echipele Clubului Sportiv Ocna Mureș
, de la 40 lei/ora cât este în prezent, la 20 lei/ora, în regim de abonament.

Dl  preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr.
10 de pe ordinea de zi
       Dl primar : referitor proiectul de hotărâre nr 10 este greșită denumirea, nu se aprobă lucrarea, ci
trebuie să aprobăm indicatorii tehnico-economici ai lucrării de investiții ,,Reparații și consolidare
grădinița cu program normal Cisteiu de Mureș” . Se va corecta la redactarea hotărârii. Consilierii sunt
de acord.
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Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre
Dl  preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 10 de pe ordinea de zi, cu

propunerea domnului primar, 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. 115 Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 26.05.2016 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investiții ,,Reparații și
consolidare grădinița cu program normal Cisteiu de Mureș” .

Dl  preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr.
11 de pe ordinea de zi
       Dl primar : referitor proiectul de hotărâre nr. 11 este greșită denumirea, nu se aprobă lucrarea, ci
trebuie să aprobăm indicatorii tehnico-economici ai lucrării de investiții ,,Reparații și consolidare
Școala Primară Cisteiu de Mureș” . Se va corecta la redactarea hotărârii. Consilierii sunt de acord.

Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre
       Dl  preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 11 de pe ordinea de zi, cu
propunerea domnului primar, 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. 116 Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 26.05.2016 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investiții ,,Reparații și
consolidare Școala Primară  Cisteiu de Mureș”.

Dl  preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr.
12 de pe ordinea de zi
       Dl primar : referitor proiectul de hotărâre nr 12 este greșită denumirea, nu se aprobă lucrarea, ci
trebuie să aprobăm indicatorii tehnico-economici ai lucrării de investiții ,,Reparații și consolidare
Școala Primară Uioara de Sus” . Se va corecta la redactarea hotărârii. Consilierii sunt de acord.

Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre
       Dl  preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 12 de pe ordinea de zi, cu
propunerea domnului primar, 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. 116 Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 26.05.2016 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investiții ,,Reparații și
consolidare Școala Primară Uioara de Sus.

Diverse:
Domnul secretar prezintă cererea av. Chira Vasile-Valentin. La cerere a răspuns Primăria orașului

Ocna Mureș prin adresa nr 4556 din 03.05.2016. Urmează să se pronunțe și Consiliul Local.
Consilierii solicită să se comunice răspuns, în sensul că, dacă Consiliul Local al orașului Ocna Mureș
va adopta vreo hotărâre  în sensul celor solicitate de către petent , i se va comunica și petentului.
      Domnul Stănescu Vasile afirmă că, Consiliul Local se pronunță numai cu privire la proiecte de
hotărâri nu și cu privire la celelalte cereri.
       Domnul secretar prezintă adresa nr 6097 din 15.04.2016 a S.C ASCOM INTERNATIONAL SRL
și SC ALOREF SRL  și prezintă de asemenea răspunsul serviciului VITL nr 6087 din 24.05.2016 la
solicitarea petentelor. Consilierii solicită să se comunice răspuns, în sensul că, dacă Consiliul Local al
orașului Ocna Mureș va adopta vreo hotărâre  în sensul celor solicitate de către petent , i se va
comunica și petentului.
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Şedinţa se incheie la ora 18,00.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Preşedintă de şedinţă, Secretar oras,
Marele Adrian Cristian Pandor Nicuşor

Întocmit,
Tiuca Orian Mihaela

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


