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

PROCES VERBAL

Incheiat azi 31.03.2016,  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 Florinel;
- domnul jr. Nicoară Florin Ovidiu;
-   doamna ec. Onac Aida;
-   doamna ec. Tiuca Orian Mihaela;
-   domnul Mureşan Marius –delegat sătesc de la Cisteiul de Mureş;
- domnul Păgidean Virgil- delegat sătesc de la Micoşlaca;
-  domnul Bartha Andrei-reprezentant S.C Rakatza Café SRL Ocna Mureș

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,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion,  lipsesc domnii consilieri Man
Florin Augustin, și Podariu Pavel Gligor, la şedinţă participă  funcţionari publici și un cetățeamn al
orașului.

Dl secretar:  şedinţa este ordinară, lunară, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr.326
din 24.03.2016, având următorul proiect al ordinii de zi:
.

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea  contractului de concesiune  nr.
6000/06.05.2011, care a fost completat şi modificat prin cesiune, nr 5064/08.04.2014 pentru o
perioadă de  2 ani şi 6 luni,  cunatumul concesiunii  fiind de 2837,08 lei/an.

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare
a Clubului Sportiv Ocna Mureş, noii componenţe a Consiliului director al Clubului Sportiv Ocna
Mureş, modificarii şi completării  Statului de funcţii şi a Organigramei Clubului Sportiv Ocna Mureş
–persoană juridică de drept public organizată ca instituţie publică în subordinea Consiliului local Ocna
Mureş
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aderarea UAT Ocna Mureş la Convenţia (Pactul )
Primarilor şi semnarea Acordului de pareteneriat cu Agenţia locală a Energiei –ALEA Alba Iulia.

  Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea completării art.2 din HCLOM nr. 15/28.01.2016
cu Iacob Vasile, ca membru în Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă.
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

5. 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
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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.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei de 2500 lei necesară organizării ediţiei a
IV-a a spectacolului de pricesne ,,Lumina Învierii” care se va desfăşura la Casa de Cultură ,,Ion
Săngereanu” Ocna Mureş în data de 20 aprilie 2016
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu
naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic pentru lunile ianuarie şi
februarie  2016.
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Furnizare remorcă  pentru
tractor” cod CPV 34223370-0-remorci basculabile,  prin ,,achiziţie directă” , criteriul de atribuire fiind
,,preţul cel mai scăzut”.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea achiziţiei publice “Tocătoare cu braţ hidraulic”
cod CPV 16600000-1-utilaje agricole sau forestiere specializate,  prin ,,achiziţie directă” , criteriul de
atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Servicii de întocmire a
documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi a autorizaţiei sanitare la Grădiniţa cu
program normal Cisteiul de Mureş” cod CPV 74222100-2 Servicii de arhitectură pentru constrcţii,
prin ,,achiziţie directă” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”
.        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor
nerambursabile aferent anului 2016-completat care se vor acorda în baza Regulamentului privind
regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul oraşului Ocna Mureş, alocate pentru activităţi
nonprofit de interes local aprobat prin HCLOM nr 226/19.12.2013.

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Servicii de întocmire a
documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi a autorizaţiei sanitare la Şcoala Primară
Cisteiul de Mureş” cod CPV 74222100-2-Servicii de arhitectură pentru construcţii,  prin ,,achiziţie
directă” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea achiziţiei publice “Servicii de întocmire a
documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi a autorizaţiei sanitare la Şcoala Primară
Uioara de Sus” cod CPV 74222100-2-Servicii de arhitectură pentru construcţii,  prin ,,achiziţie
directă” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
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14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea HCLOM nr 229 din
06.11.2015 privind aprobarea noilor valori impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe
assimilate ce se vor aplica începând cu data de 01 ianuarie 2016 la nivelul oraşului Ocna Mureş.
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea contractului de concesiune  nr. 4572/01.04.2014,
începând cu data de 22.04.2016, ca urmare a renunţării  titularului contractului de concesiune.
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea contractului de concesiune  nr. 3471/02.05.2005,
începând cu data de 01.04.2016, ca urmare a renunţării  titularului contractului de concesiune.

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind clasificarea unor drumuri din perimetrul UAT Oraşul Ocna
Mureş ca drumuri vicinale şi cuprinderea acestora în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al UAT Oraşul Ocna Mureş.
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transformarea postului de administrator studii medii din
Statul de Funcţii al Liceului Teoretic ,,Petru Maior” Ocna Mureş  în administrator patrimoniu studii
superioare.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  prelungirea contractelor de închiriere, cu încă un an de la
data expirării, a chiriaşilor din bl 72 ANL, situat în Ocna Mureş, strada Digului, nr. 20, inscrişi în
anexă, parte integrantă din prezenta.
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  concesionarea prin licitaţie publică,  pe o durată de 49 ani
a terenului în suprafaţă de 1820 mp, situat în Ocna Mureş, str. V. Lupu, f.n, jud. Alba şi înscris în CF
77083 Ocna Mureş, cu nr. cad. 77083.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  Planului anual de achiziţii publice pentru anul
2016, conform anexei.
        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică,  pe o durată de 5 ani a
spaţiului-camera nr. 26,   în suprafaţă de 12,74 mp, situat în Ocna Mureş, str. N.Iorga, nr.25, jud. Alba şi
înscris în CF 70391-C1-U12 şi CF70391-C1-U11 Ocna Mureş.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închiriere prin licitaţie publică,  pe o durată de 5 ani a
spaţiului-camera nr.30,   în suprafaţă de 36,20 mp, situat în Ocna Mureş, str. N.Iorga, nr.25, jud. Alba
şi înscris în CF 70391-C1-U10 şi CF 70391-C1-U11 Ocna Mureş.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu

24. 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
prezentul proiect de hotărâre.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu
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25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Servicii de specialitate  pentru
obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru Centrul Educaţional Egalitate de Şanse  cod
CPV 75251110-4-Servicii de prevenire a incendiilor   prin ,,achiziţie directă” , criteriul de atribuire
fiind ,,preţul cel mai scăzut”.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice ,,Servicii de întocmire Studiu
de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) pentru obiectivul Reabilitare
drumuri de exploataţie agricolă în oraşul Ocna Mureş, judeţul Alba”, cod CPV 79311100-8-Servicii
de elaborare de studii.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu

PROBLEME DIVERSE

Dl. secretar constată că ședința este statutară și pot fi adoptate orice tip de proiect din cele propuse
de către inițiator, avem președinte de ședință în mandat valabil în persoana domnului  Oltean Dan
Gligor căruia îi dă cuvântul pentru a prelua conducerea şedinţei.

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi care este aprobată de toți cei 15 consilieri
prezenți.Solicită apro aprobare ca cererea înscrisă la ”probleme diverse” să se discute înaintea ordinii
de zi, solicitare cu care sunt de acord toți consilierii.
   Dl secretar: dă citire cererii depusă în 11.03.2016 de SC Rakatza Cafe SRL înregistrată sub nr. 3840,
prin care se solicită aprobare pentru executarea celei de-a doua căi de acces în spațiul închiriat situat la
subsolul Casei de Cultură, a canalizării  precum și suspendarea plății chiriei până la finalizarea
acestor lucrări.Dă citire apoi punctelor de vedere exprimate de arhitectul șef și compartimentul juridic.

Dl Stănescu Vasile: să se inițieze un proiect de hotărâre, dacă este bază legală iar dacă nu este bază
legală, să i se dea răspunsul legal de către Compartimentul juridic.

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, 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, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 63 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din
data de 31.03.2016 privind  prelungirea  contractului de concesiune  nr. 6000/06.05.2011, care a
fost completat şi modificat prin cesiune, nr 5064/08.04.2014 pentru o perioadă de  2 ani şi 6 luni,
cuantumul concesiunii  fiind de 2837,08 lei/an.

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.
     Dl Vințeler Ion: din componența Consiliului Director al Clubului Sportiv Ocna Mureș nu fac parte
reprezentanți din  Cisteiul de Mureș, Micoșlaca și Uioara de Sus.

Dl Leahu Ioan Mircea: propune să se înfiinteze funcția de președinte  de  onoare al Clubului
Sportiv Ocna Mureș - funcție nebugetată,să fie numit domnul consilier Drăguț Augustin Iosif în
această funcție iar președintele de onoare să facă parte din Consiliul Director al Clubului Sportiv Ocna
Mureș. Mai propune ca toți cei care sunt propuși sa dea o declarație că sunt de acord cu funcția pe care
o vor avea.
     Domnul președinte de ședință supune la vot propunerea domnului Lerahu, 14 consilieri votează
,,pentru” și anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică,
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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 Drăguț
Augustin Iosif nu votează, astfel domnul Drăguț Augustin Iosif este noul președinte de onoare al
Clubului Sportiv Ocna Mureș.

    Dl Păgidean Virgil îl propune pe domnul Asinipean Aurel ca să facă parte din Consiliul director al
Clubului Sportiv Ocna Mureș ca reprezentant al zonei Cistei-Micoșlaca.
   Dl președinte de ședință supune la vot propunerea domnului Păgidean Virgil, 15 consilieri votează
,,pentru” și 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,
astfel că dl. Asinipean Aurel va face parte din Consiliul Director al Clubului Sportiv Ocna Mureș.
   Dl. Leahu propune ca în locul domnului Baciu Ioan care este propus pentru funcția de membru al
Consiliul de administrație să fie ales domnul Bartha Balasz, pentru a fi evitat un eventual conflict de
interese sau stare de incompatibilitate.
   Dl președinte de ședință supune la vot propunerea domnului Leahu, 15 consilieri votează  ,,pentru”
și 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, astfel că
dl. Bartha Balasz va face parte din Consiliul Director al Clubului Sportiv Ocna Mureș.
      Comisiile  nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre, așa cum a fost completat și
modificat cu amendamentele aprobate.
      Dl secretar: anexele proiectului vor fi modificate și completate cu amendamentele aprobate
precum și cu corecturile necesare.

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 2 de pe ordinea de zi, așa cum a
fost modificat și completat cu amendamentele aprobate,  14 consilieri votează ,,pentru” si anume:
Aron Marin, Baciu Ioan,  Barbu Ioan Daniel,  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  Drăguț Augustin Iosif nu
votează, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 64 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data
de 31.03.2016 privind aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare a Clubului
Sportiv Ocna Mureş, noii componenţe a Consiliului director al Clubului Sportiv Ocna Mureş,
modificarii şi completării  Statului de funcţii şi a Organigramei Clubului Sportiv Ocna Mureş –
persoană juridică de drept public organizată ca instituţie publică în subordinea Consiliului
local Ocna Mureş

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, 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,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin,
Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr.65 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din
data de 31.03.2016 privind aderarea UAT Ocna Mureş la Convenţia (Pactul ) Primarilor şi
semnarea Acordului de pareteneriat cu Agenţia locală a Energiei –ALEA Alba Iulia.

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.
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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, 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, adoptându-se astfel Hotărârea nr.66 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din
data de 31.03.2016 privind aprobarea completării art2 din HCLOM nr. 15/28.01.2016  cu Iacob
Vasile, ca membru în Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă.

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, 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,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin,
Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 67 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din
data de 31.03.2016 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 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

 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,  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,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 68 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 31.03.2016 privind aprobarea sumei de 2500 lei necesară organizării ediţiei a
IV-a a spectacolului de pricesne ,,Lumina Învierii” care se va desfăşura la Casa de Cultură ,,Ion
Săngereanu” Ocna Mureş în data de 20 aprilie 2016.

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.
Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 7 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,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin,
Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 69 Consiliului local al oraşului Ocna Mures din
data de 31.03.2016 privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta la
şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic pentru lunile ianuarie şi
februarie  2016.

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, 15
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, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr.70 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 31.03.2016 privind aprobarea achiziţiei publice “Furnizare remorcă  pentru
tractor” cod CPV 34223370-0-remorci basculabile 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.
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.
Dl. preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 9 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,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 71 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 31.03.2016 privind aprobarea achiziţiei publice “Tocătoare cu braţ
hidraulic” cod CPV 16600000-1-utilaje agricole sau forestiere specializate,  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.
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
Dl  preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 10 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,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 72 Consiliului local al oraşului Ocna Mures
din data de 31.03.2016 privind  aprobarea achiziţiei publice “Servicii de întocmire a
documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi a autorizaţiei sanitare la Grădiniţa
cu program normal Cisteiul de Mureş” cod CPV 74222100-2 Servicii de arhitectură pentru
constrcţii,  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.
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.
Dl. preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 11 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,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 73 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 31.03.2016 privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor
nerambursabile aferent anului 2016-completat care se vor acorda în baza Regulamentului
privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul oraşului Ocna Mureş, alocate pentru
activităţi nonprofit de interes local aprobat prin HCLOM nr 226/19.12.2013.

Dl  preşedinte 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.
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, 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
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Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 74 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 31.03.2016 privind aprobarea achiziţiei publice “Servicii de întocmire a
documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi a autorizaţiei sanitare la Şcoala
Primară Cisteiul de Mureş” cod CPV 74222100-2-Servicii de arhitectură pentru construcţii,
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.
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.
Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 13 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,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 75 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 31.03.2016 privind   aprobarea achiziţiei publice “Servicii de întocmire a
documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi a autorizaţiei sanitare la Şcoala
Primară Uioara de Sus” cod CPV 74222100-2-Servicii de arhitectură pentru construcţii,  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.
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.

Dl. preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 14 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,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr.76  a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 31.03.2016 privind modificarea şi completarea HCLOM nr 229 din
06.11.2015 privind aprobarea noilor valori impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe
assimilate ce se vor aplica începând cu data de 01 ianuarie 2016 la nivelul oraşului Ocna Mureş.

Dl  preşedinte 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.

Dl. preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 15 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,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 77 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 31.03.2016 privind încetarea contractului de concesiune  nr. 4572/01.04.2014,
începând cu data de 22.04.2016, ca urmare a renunţării  titularului contractului de concesiune

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre  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.
Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 16 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,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion,, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 78 a Consiliului local al oraşului Ocna
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Mures din data de 31.03.2016 privind încetarea contractului de concesiune  nr. 3471/02.05.2005,
începând cu data de 01.04.2016, ca urmare a renunţării  titularului contractului de concesiune.

Dl  preşedinte 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.
        Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 17 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,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion,adoptându-se astfel Hotărârea nr. 79 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 31.03.2016 privind clasificarea unor drumuri din perimetrul UAT Oraşul
Ocna Mureş ca drumuri vicinale şi cuprinderea acestora în inventarul bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al UAT Oraşul Ocna Mureş.
        Dl  preşedinte 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.
Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 18 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,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion , adoptându-se astfel Hotărârea nr. 80 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 31.03.2016 privind transformarea postului de administrator studii medii din
Statul de Funcţii al Liceului Teoretic ,,Petru Maior” Ocna Mureş  în administrator patrimoniu
studii superioare.
        Dl  preşedinte 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.

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 19 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,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 81 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 31.03.2016 privind prelungirea contractelor de închiriere, cu încă un an de la
data expirării, a chiriaşilor din bl 72 ANL, situat în Ocna Mureş, strada Digului, nr. 20, inscrişi
în anexă, parte integrantă din prezenta.
        Dl  preşedinte 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.
        Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 20 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,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 82 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 31.03.2016 privind concesionarea prin licitaţie publică,  pe o durată de 49 ani
a terenului în suprafaţă de 1820 mp, situat în Ocna Mureş, str. V. Lupu, f.n, jud. Alba şi înscris
în CF 77083 Ocna Mureş, cu nr. cad. 77083.
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         Dl  preşedinte 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.
        Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 21 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,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 83 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 25.02.2016 privind aprobarea  Planului anual de achiziţii publice pentru anul
2016, conform anexei.
         Dl  preşedinte 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.
        Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 22 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,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 84 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 25.02.2016 privind închiriere prin licitaţie publică,  pe o durată de 5 ani a
spaţiului-camera nr. 26,   în suprafaţă de 12,74 mp, situat în Ocna Mureş, str. N.Iorga, nr.25, jud. Alba
şi înscris în CF 70391-C1-U12 şi CF70391-C1-U11 Ocna Mureş.

Dl  preşedinte 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.
        Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 23 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,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 85 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 31.03.2016 privind închiriere prin licitaţie publică,  pe o durată de 5 ani a
spaţiului-camera nr.30,   în suprafaţă de 36,20 mp, situat în Ocna Mureş, str. N.Iorga, nr.25,
jud. Alba şi înscris în CF 70391-C1-U10 şi CF70391-C1-U11 Ocna Mureş.
        Dl  preşedinte 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.
        Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 24 de pe ordinea de zi,  15
consilieri votează ,,pentru”, şi anumeAron 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, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 86 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 31.03.2016 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  preşedinte 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.
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        Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 25 de pe ordinea de zi,  15
consilieri votează ,,pentru”, şi anumeAron 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, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 87 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 31.03.2016 privind aprobarea achiziţiei publice “Servicii de specialitate
pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru Centrul Educaţional Egalitate de
Şanse  cod CPV 75251110-4-Servicii de prevenire a incendiilor”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.
26 de pe ordinea de zi
        Dl primar  prezintă proiectul de hotărâre nr. 26 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. 26 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,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 88 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 31.03.2016 privind aprobarea achiziţiei publice ,,Servicii de întocmire Studiu
de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) pentru obiectivul
Reabilitare drumuri de exploataţie agricolă în oraşul Ocna Mureş, judeţul Alba”, cod CPV
79311100-8-Servicii de elaborare de studii.

Dl Vințeler Ion: pe str. Avram Iancu se lucrează de la începutul acestei săptămâni, dispar copăceii
de pe marginea drumului.
     Dl Marele Adrian: să ne conectăm la ghișeu. ro, să se conecteze si serviciul V.I.T. L pentru plata
impozitului on- line.
    Dl primar: încercăm să rezolvăm această problemă, să vedem cât e comisionul.

Şedinţa se incheie la ora 18,20.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal

Preşedintă de şedinţă, Secretar oras,
Dr. Ing. Oltean Dan Gligor Pandor Nicuşor

Întocmit,
Tiuca Orian Mihaela

Red/Dact:T.O.M
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