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       R O M Â N I A 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL 

 

PROCES VERBAL 

 

        Incheiat azi  14.06.2017,  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,d-na Onac Aida,  domnul Nicoară Florin; 

         În deschiderea ședinței, dl secretar informează că sunt prezenţi la şedinţă un număr de 13 consilieri şi 

anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Leahu Ioan Mircea, Marele  Adrian Cristian, 

Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, 

Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion, lipsesc domnii consilieri Barbu Ioan Daniel, Bugnar 

Ioan Vasile, Marcu Răzvan-Cornel și  Damian Liviu Rareș, fapt care  ne permite să desfășurăm ședința în 

condiții de deplină legalitate și din punct de vedere al cvorumului, ședință este extraordinară având in vedere 

urgența, pe dispoziție sunt 5 proiecte de hotărâre la care se mnai adaugă încă 3 proiecte pe ordinea de zi.  Mai 

precizează că este o ședință extraordinară, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr.398  din 08.06.2017, 

care cuprinde materialele din următorul: 

 

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI 

      1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 privind aprobarea constituirii Comisiei tehnice de amenajarea 

teritoriului și de urbanism a orașului Ocna Mureș. 

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

        Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului:12 

     2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.2 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului  

proprietate privată a oraşului Ocna Mureş  - teren  situat în Ocna Mureş, str. Lungă, nr.256 A, în suprafaţă 

totală de   3593 m.p., înscris în C.F. nr. 72323 Ocna Mureş, cu nr. cad/top. 846/19/1/1/2.   

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

        Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului:12 

     3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.3 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului  

proprietate privată a oraşului Ocna Mureş  - teren  situat în Ocna Mureş, str. Ecaterina Varga, nr.5, în suprafaţă 

totală de   770 m.p., înscris în C.F. nr. 77824 Ocna Mureş, cu nr. cad/top.77824.    

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures,  Vinţeler Silviu. 

         Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului:12 

     4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.4 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului  

proprietate privată a oraşului Ocna Mureş  - teren  situat în Ocna Mureş, str. Avram Iancu, nr.11, în suprafaţă 

totală de   337 m.p., înscris în C.F. nr. 72697 Ocna Mureș (provenită din conversia CF nr 924 Ocna Mureș) 

Ocna Mureş, cu nr. cad/top.1741/2.   

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures,  Vinţeler Silviu. 

       Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului:12 

    5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului  

proprietate privată a oraşului Ocna Mureş  - teren  situat în Ocna Mureş, str. B.P.Hașdeu, nr.15,jud. Alba,  în 

suprafaţă totală de   327 m.p., înscris în C.F. nr. 72820 Ocna Mureș cu nr. cad/top.1577.    

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr de voturi minim 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 5 

proiecte cuprinse în Dispoziția de convocare nr. 398 din 08.06.2017, a unui număr de  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:     

   6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6 pentru aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între UAT Orașul 

Ocna Mureș, Liceul Teoretic ”Petru Maior” din Ocna Mureș, Fundația PROGPERS din Alba Iulia și Asociația 

ASMEA Ocna Mureș în vederea accesării și implementării în comun a proiectului de interes public local  

intitulat IMPACT cod MySMIS 114638. 
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       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

        Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 12. 

 

    7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7 privind aprobarea noului cuantum al chiriilor aferente locuințelor 

realizate în regim ANL în orașul Ocna Mureș, precum şi a sumelor reprezentând recuperarea investiţiei din 

cuantumul chiriei,  începând cu 01.06.2017. 

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

        Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 9. 

 

    8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8 privind aprobarea atribuirii unui spațiu cu destinație de Club al 

Pensionarilor pentru toți vârstnicii din orașul Ocna Mureș, aprobarea unui program de activități care să fie 

desfășurate în cadrul Clubului Pensionarilor, conform anexei nr.1. 

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

        Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 12. 

 

        Dă apoi cuvântul președintelui de ședință pentru a prelua conducerea ședinței. 

       Dl. președinte de ședință  supune la vot ordinea de zi a ședinței de azi, așa cum a fost ea suplimentată,  13 

consilieri prezenți votează ,,pentru” și anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Leahu Ioan 

Mircea, Marele  Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, 

Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion  adoptându-

se astfel ordinea de zi cu un număr total de 8 proiecte de hotărâre.  

1. Dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar care  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 1. 

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 13 consilieri prezenți votează 

,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Leahu Ioan Mircea, Marele  Adrian 

Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu 

Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 

110/14.06.2017  privind aprobarea constituirii Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism a 

orașului 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 13 consilieri prezenți votează 

,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Leahu Ioan Mircea, Marele  Adrian 

Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu 

Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 

111/14.06.2017 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului  proprietate privată a oraşului 

Ocna Mureş  - teren  situat în Ocna Mureş, str. Lungă, nr.256 A, în suprafaţă totală de   3593 m.p., înscris în 

C.F. nr. 72323 Ocna Mureş, cu nr. cad/top. 846/19/1/1/2.   
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 secretar spune că este de părere că terenul în cauză trebuie scos la licitație. 

       Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.3 de pe ordinea de zi, toți cei 13 consilieri prezenți votează 

,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Leahu Ioan Mircea, Marele  Adrian 

Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu 

Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 

112/14.06.2017 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului  proprietate privată a oraşului 

Ocna Mureş  - teren  situat în Ocna Mureş, str. Ecaterina Varga, nr.5, în suprafaţă totală de   770 m.p., înscris 

în C.F. nr. 77824 Ocna Mureş, cu nr. cad/top.77824.    
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 13 consilieri prezenți votează 

,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Leahu Ioan Mircea, Marele  Adrian 

Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu 

Pavel Gligor, Stoica  Alin Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 

113/14.06.2017 privind privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului  proprietate privată a 

oraşului Ocna Mureş  - teren  situat în Ocna Mureş, str. Avram Iancu, nr.11, în suprafaţă totală de   337 m.p., 
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înscris în C.F. nr. 72697 Ocna Mureș (provenită din conversia CF nr 924 Ocna Mureș) Ocna Mureş, cu nr. 

cad/top.1741/2.    
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 13 consilieri prezenți votează 

,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Leahu Ioan Mircea, Marele  Adrian 

Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu 

Pavel Gligor, Stoica  Alin Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 

114/14.06.2017 privind privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a cotei de 86/327 părți din terenul 

proprietate privată a oraşului Ocna Mureş  -  situat în Ocna Mureş, str. B.P.Hașdeu, nr.15,jud. Alba,  în 

suprafaţă totală de   327 m.p., înscris în C.F. nr. 72820 Ocna Mureș cu nr. cad/top.1577.    
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,  12 consilieri prezenți votează ,,pentru” 

şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel,  Marele  Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, 

Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica  Alin Sebastian, 

Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion, Leahu Ioan Mircea nu votează,  adoptându-se astfel Hotărârea nr. 

115/14.06.2017 privind aprobarea încheierii unui accord de parteneriat între UAT Orașul Ocna Mureș, Liceul 

Teoretic ,,Petru Maior” din Ocna Mureș, Fundația PROGPERS din Alba Iulia și Asociația ASMEA Ocna 

Mureș în vederea accesării și implementării în comun a proiectului de interes public local intitulat cod 

MySMIS 114638. 

7. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar  care  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 7.  

  Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre 

        Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.7 de pe ordinea de zi,  13 consilieri prezenți votează ,,pentru” 

şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel,  Leajhu Ioan Mircea, Marele  Adrian Cristian, 

Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, 

Stoica  Alin Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion,   adoptându-se astfel Hotărârea nr. 116/14.06.2017 

privind aprobarea noului cuantum al chiriilor aferente locuințelor realizate. 

în regim ANL în orașul Ocna Mureș,  începând cu 01.06.2017 

8. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar  care  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 8.  

   Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre 

         Dl Vințeler Ion: de 10 ani avem Clubul Pensionarilor, am avut accord de parteneriat cu Primăria Ocna 

Mureș, de 3 luni aduc acte pentru proiect de hotărâre.  

         Dl primar: durerea celor de la Clubul Pensionarilor este plata utilităților. 

         Dl secretar: în opinia mea nu este formulă legală pentru plata utilităților, le aprobăm un program de 

activitate, iar pentru activități delegăm Asociația Pensionarilor să organizeze aceste activități.  

        Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.8 de pe ordinea de zi,  12 consilieri prezenți votează ,,pentru” 

şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel,  Leahu Ioan Mircea, Marele  Adrian Cristian, 

Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, 

Stoica  Alin Sebastian, Tecar Dan-Ciprian, domnul Vințeler Ion nu este prezent în sală,   adoptându-se astfel 

Hotărârea nr. 117/14.06.2017  privind aprobarea atribuirii unui spațiu cu destinație de Club al Pensionarilor 

pentru toți vârstnicii din orașul Ocna Mureș, aprobarea unui program de activități care să fie desășurate în 

cadrul Clubului Pensionarilor, conform anexei nr.1 

        Şedinţa se incheie la ora 18,10.   
           Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

         Preşedinte de şedinţă,                                                                                              Secretar oras, 

          Aron Marin                                                                                                            Pandor Nicuşor  

 

 

 

                                                                           

                                                                          Întocmit,  

                                                                   Tiuca Orian Mihaela 
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Red/Dact:T.O.M 

Ex.4; Anexe:0. 

 


