ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat azi 13.10.2017, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului
Ocna Mureş. Participă la sedinţă:
- domnul primar, Vinţeler Silviu;
- domnul secretar, Pandor Nicușor;
- angajați ai Primăriei: doamna Guț Maria Ana, domnul Nicoară Florin, doamna Onac Aida,
domnul Potinteu Vasile, domnul Sanislav Nicolaie;
În deschiderea ședinței, dl secretar informează că sunt prezenţi la şedinţă un număr de 14 consilieri şi
anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian
Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela Elena,
Oltean Dan Gligor, Tecar Dan Ciprian, Podariu Pavel Gligor și Vințeler Ion, lipsesc domnii consilieri Marcu
Răzvan Cornel, Oroszhegyi Csaba și Stoica Alin Sebastian, ceea ce ne permite să desfășurăm ședința în
condiții de deplină legalitate și din punct de vedere al cvorumului. Ședința este extraordinară, convocată de
domnul primar prin dispoziţia nr.718 din 09.10.2017, care cuprinde materialele din următorul:
PROIECT AL ORDINII DE ZI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului pentru UAT Ocna Mureș.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi necesare pentru adoptarea proiectului:12
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.2 privind aprobarea înregistrării orașului Ocna Mureș în Sistemul
național electronic de plată (SNEP) online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi necesare pentru adoptarea proiectului:9
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.3 privind completarea art. 3 al HCLOM nr 156 din 27.09.2017 privind
desemnarea reprezentanților Consiliului local al orașului Ocna Mureș în Consiliul de Administrație al
unităților de invățământ din Ocna Mureș.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi necesare pentru adoptarea proiectului:12
Dl secretar mai prezintă solicitarea domnului primar care roagă consiliul local să fie de acord cu
suplimentarea ordinii de zi, sens în care să se aprobe înscrierea pe ordinea de zi suplimentar față de cele 3
proiecte cuprinse în Dispoziția de convocare nr. 718 din 09.10.2017, a unui număr de încă 3 proiecte a căror
dezbatere și aprobare reclamă urgență în condițiile prevăzute la art. 43 alin.1 din Legea nr.215/2001, după cum
urmează:
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.4 privind rectificarea de buget pe anul 2017 conform anexei nr.1 şi
modificarea listelor de investiţii pe anul 2017, conform anexelor nr. 2 și 3 .
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 12.
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea
,,Regenerare teren industrial dezafectat prin construire de alei pietonale, spații verzi, amenajare spații de
joacă și recreere și introducerea acestuia în circuitul spațiilor destinate activităților recreative cotidiene din
orașul Ocna Mureș”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 12.
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6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea
,,Regenerare teren industrial dezafectat prin construire de alei pietonale, spații verzi, amenajare spații de
joacă și recreere și introducerea acestuia în circuitul spațiilor destinate activităților recreative cotidiene din
orașul Ocna Mureș”, județul Alba
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 9.
Reamintește apoi domnilor consilieri de obligația de a-și declara stările de incompatibilitate și respectiv de
conflict de interese, dacă există asemenea situații. Dă apoi cuvântul președintelui de ședință pentru a prelua
conducerea ședinței.
Dl. președinte de ședință supune aprobării solicitarea domnului primar de a fi suplimentată ordinea de zi
cu cele 3 proiecte, înregistrate de la nr.4 la nr.6 inclusiv, toți cei 14 consilieri prezenți votează ”pentru”.
Supune apoi la vot aprobarea ordinii de zi, așa cum a fost ea suplimentată, toți cei 14 consilieri prezenți
votează ,,pentru”și anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan
Vasile, Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară
Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Tecar Dan Ciprian, Podariu Pavel Gligor și Vințeler Ion, adoptându-se
astfel ordinea de zi, cu un număr total de 6 proiecte de hotărâre.
1. Dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar care prezintă proiectul de hotărâre nr. 1. de pe
ordinea de zi.
Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.1 de pe ordinea de zi, toți cei 14 consilieri prezenți votează
,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile,
Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela
Elena, Oltean Dan Gligor, Tecar Dan Ciprian, Podariu Pavel Gligor și Vințeler Ion, adoptându-se astfel
Hotărârea nr. 175/13.10.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea
sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului pentru UAT Ocna Mureș.
2. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar care prezintă proiectul de hotărâre nr. 2.
Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.2 de pe ordinea de zi, toți cei 14 consilieri prezenți votează
,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile,
Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela
Elena, Oltean Dan Gligor, Tecar Dan Ciprian, Podariu Pavel Gligor și Vințeler Ion, adoptându-se astfel
Hotărârea nr. 176/13.10.2017 privind aprobarea înregistrării orașului Ocna Mureș în Sistemul național
electronic de plată (SNEP) online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar.
3. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar care prezintă proiectul de hotărâre nr. 3.
Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl Leahu Ioan Mircea îl propune pe domnul pe domnul Oltean Dan Gligor ca să facă parte din Consiliul
de Administrație al Liceului Teoretic ,,Petru Maior” Ocna Mureș. Întrucât nu mai sunt alte propuneri, supune
apoi la vot proiectul de hotărâre nr.3 de pe ordinea de zi, cu propunerea ca domnul Oltean Dan Gligor ca să
facă parte din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic ,,Petru Maior” Ocna Mureș, 13 consilieri din cei
14 prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha Andrei-Mugurel,
Bugnar Ioan Vasile, Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Mihăiescu RaduCiprian, Nicoară Marcela Elena, Tecar Dan Ciprian, Podariu Pavel Gligor și Vințeler Ion, domnul Oltean
Dan Gligor nu votează, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 177/13.10.2017 privind completarea art. 3 al
HCLOM nr 156 din 27.09.2017, în sensul că se numește al treilea reprezentant al Consiliului local al orașului
Ocna Mureș, în Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ,,Petru Maior” Ocna Mureș, in persoana
domnului Oltean Dan Gligor, începând cu anul școlar 2017-2018.
4. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar care prezintă proiectul de hotărâre nr. 4.
Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre
Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.4 de pe ordinea de zi, toți cei 14 consilieri prezenți votează
,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile,
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Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela
Elena, Oltean Dan Gligor, Tecar Dan Ciprian, Podariu Pavel Gligor și Vințeler Ion, adoptându-se astfel
Hotărârea nr. 178/13.10.2017 privind rectificarea de buget pe anul 2017 conform anexei nr.1 şi modificarea
listelor de investiţii pe anul 2017, conform anexelor nr. 2 și 3.

5. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar care prezintă proiectul de hotărâre nr. 5.
Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.5 de pe ordinea de zi,toți cei 14 consilieri prezenți votează
,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile,
Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela
Elena, Oltean Dan Gligor, Tecar Dan Ciprian, Podariu Pavel Gligor și Vințeler Ion, adoptându-se astfel
Hotărârea nr. 179/13.10.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea ,,Regenerare
teren industrial dezafectat prin construire de alei pietonale, spații verzi, amenajare spații de joacă și recreere
și introducerea acestuia în circuitul spațiilor destinate activităților recreative cotidiene din orașul Ocna
Mureș”.
6. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar care prezintă proiectul de hotărâre nr. 6.
Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.6 de pe ordinea de zi, toți cei 14 consilieri prezenți votează
,,pentru” şi anume Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile,
Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela
Elena, Oltean Dan Gligor, Tecar Dan Ciprian, Podariu Pavel Gligor și Vințeler Ion:, adoptându-se astfel
Hotărârea nr. 180/13.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea ,,Regenerare
teren industrial dezafectat prin construire de alei pietonale, spații verzi, amenajare spații de joacă și recreere
și introducerea acestuia în circuitul spațiilor destinate activităților recreative cotidiene din orașul Ocna
Mureș”, județul Alba.
Şedinţa se incheie la ora 17,40.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Leahu Ioan Mircea

Secretar oras,
Pandor Nicuşor

Întocmit,
Tiuca Orian Mihaela

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