ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 07.01.2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului local al
oraşului Ocna Mureş.
Participă la sedinţă:
- domnul primar, Vinţeler Silviu;
- domnul secretar, Pandor Nicuşor;
- domnul jr. Florinel Nicoară,
- doamna ec. Onac Aida;
- doamna Guţ Maria Ana;
- domnul Mureşan Marius-delegat sătesc de la Cisteiul de Mureş;
Dl secretar: vă adresez tradiţionalul ,,La mulţi ani!,, să aveţi parte de sănătate şi bucurii şi de un
an cel puţin aşa de bun ca şi cel care a trecut.
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 26.11.2015 şi al şedinţei extraordinare din data de 08.12.2015.
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 12 consilieri prezenţi.
Dl secretar: sunt prezenţi la şedinţă un număr de 12 consilieri şi anume: Aron Marin, Baciu
Ioan, Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Marele Adrian
Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler
Ion, lipsesc domnii consilieri Drăguţ Augustin Iosif, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Oltean
Dan Gligor, Stănescu Vasile.
Dl. secretar : avem o şedinţă extraordinară, cu un nr de 4 proiecte pe ordinea de zi, şedinţa a
fost convocată legal de către domnul primar în care sens a emis dispozţia nr. 4 din 04.01.2016 având
următorul proiect al ordinii de zi:
PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea teremenului de valabilitate a documentaţiilor de
urbanism PUG, PAT şi RLU.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acoperirea definitiva a deficitului anului 2015 din
excedentul anului 2014 la bugetul finantat din venituri proprii, pentru Oras Ocna Mures cu suma de
67.105,89 lei, acoperirea definitiva a deficitului anului 2015 din excedentul anului 2014 la bugetul de
fonduri externe nerambursabile pentru Oras Ocna Mures in suma de 92.027,88 lei, acoperirea
definitiva a deficitului anului 2015 din excedentul anului 2014 la bugetul finantat din venituri proprii,
pentru Liceul Tehnologic Ocna Mures cu suma de 19.319,86 lei, acoperirea definitiva a deficitului
anului 2015 din excedentul anului 2014 la bugetul finantat din venituri proprii, pentru Scoala
Gimnaziala “ Lucian Blaga” Ocna Mures cu suma de 10.696,55, aprobarea utilizarii in anul 2016 a
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excedentului anului 2015 pentru cheltuieli de capital la bugetul local al Orasului Ocna Mures in suma
de 965.235,01 lei, aprobarea utilizarii in anul 2016 a excedentului anului 2015 pentru cheltuieli de
capital la bugetul fondurilor externe nerambursabile in suma de 87.246,69 lei, aprobarea utilizarii in
anul 2016 a excedentului anului 2015 pentru cheltuieli curente dupa cum urmeaza: la Bugetul de
venituri proprii al Oras Ocna Mures cu suma de 45.541,84 lei, la Bugetul de venituri proprii al Scolii
Gimnaziale “ Lucian Blaga” Ocna Mures cu suma de 734,95 lei, la Bugetul de venituri proprii al
Liceuluii Tehnologic Ocna Mures cu suma de 9.464,91 lei, la Bugetul de venituri proprii al Liceului
Petru Maior Ocna Mures cu suma de 33.966,03 lei.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea parcelării imobilului teren înscris în CF 72826
Ocna Mureş, cu nr top 72/5/1/1/1 alei şi spaţii verzi, în suprafaţă de 5175 mp, situat administrativ în
Ocna Mureş, str. M. Eminescu, nr 4, în trei loturi, în vederea intabulării clădirilor în cartea funciară.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Capitolului VI-TAXA PENTRU
FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE şi a Capitolului VII –Sancţiuni
din Anexa 1 din HCLOM nr 229/2015 privind aprobarea noilor valori impozabile, impozitele şi
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile ce se vor aplica începând cu
01.01.2016 la nivelul oraşului Ocna Mureş, conform Anexei la prezentul proiect de hotărâre.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
Dl secretar : rog pe doamna preşedinte de şedinţă să preia conducerea şedinţei.
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi, 12 consilieri votează ,,pentru” şi anume:
Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana,
Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel
Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel ordinea de zi.
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.
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 1 de pe ordinea de zi, 12
consilieri votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stoica
Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 1
din 07.01.2016 privind prelunigirea termenului de valabilitate a documentaţiilor de urbanism
PUG, PAT şi RLU.
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.
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 2 de pe ordinea de zi, 12
consilieri votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stoica
Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr.2
a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 07.01.2016 privind acoperirea definitiva
a deficitului anului 2015 din excedentul anului 2014.
Dna 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.
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 3 de pe ordinea de zi, 12
consilieri votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stoica
Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 3
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a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 07.01.2016 privind aprobarea parcelării
imobilului teren înscris în CF 72826 Ocna Mureş, cu nr top 72/5/1/1/1 alei şi spaţii verzi, în
suprafaţă de 5175 mp, situat administrativ în Ocna Mureş, str. M. Eminescu, nr 4, în trei
loturi, în vederea intabulării clădirilor în cartea funciară.
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.
Dl secretar: la cap 6 am rectificat şi la cap 7 am completat, ca să fie conform legii.
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4 de pe ordinea de zi, 12
consilieri votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, 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 07.01.2016 privind modificarea şi
completarea Capitolului VI-TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ
ŞI PUBLICITATE şi a Capitolului VII –Sancţiuni din Anexa 1 din HCLOM nr 229/2015
privind aprobarea noilor valori impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora precum şi amenzile ce se vor aplica începând cu 01.01.2016 la nivelul oraşului Ocna
Mureş, conform Anexei la prezentul proiect de hotărâre.
Şedinţa se încheie la ora 17,43.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Nicoară M arcela

Secretar oraş,
Pandor Nicuşor

Întocmit,
Guţ Maria Ana

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