ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat azi, 27.07.2017, 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: domnul dir. Nicoară Florin, d-na dir. Onac Aida, d-na Guț Maria-Ana.
În deschiderea ședinței, dl. secretar informează că sunt prezenţi la şedinţă un număr de 14 consilieri
locali şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Mihăiescu Radu-Ciprian, Damian Liviu
Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oroszhegyi
Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan-Ciprian șI Vințeler Ion, lipsesc domnii
consileri: Barbu Ioan Daniel, Bugnaru Ioan –Vasile şi Oltean Dan-Gligor, fapt care ne permite să desfășurăm
ședința în condiții de deplină legalitate și din punct de vedere al cvorumului. Mai precizează că este o ședință
extraordinară, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr.450 din 21.07.2017, care cuprinde materialele din
următorul:
PROIECT AL ORDINII DE ZI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi necesare pentru adoptare: 12.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş şi din cadrul
serviciilor publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ocna Mureş.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi necesare pentru adoptare: 9.
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3 privind modificarea şi completarea art.85 din Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului local Ocna Mureş aprobat prin HCLOM nr.42/23.06.2009.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi necesare pentru adoptare: 9.
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4 privind parcelarea imobilului înscris în CF.78990 Ocna Mureş cu număr
cadastral 78990, în două noi loturi.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi necesare pentru adoptare: 12 .
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5 privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului
Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi necesare pentru adoptare: 12.
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6 privind privind încheierea unei tranzacții cu debitoarea SC. CEZIANA
STAR SRL, pentru stabilirea modalității de stingere a sumelor datorate de către debitoare bugetului orașului
Ocna Mureș.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi necesare pentru adoptare: 9.
Mai prezintă apo solicitarea domnului primar prin care acesta solicită consiliului local să aprobe înscrierea
pe ordinea de zi, la punctul 7 și suplimentar față de cele 6 proiecte, a încă unui proiect după cum urmează:
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7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.7 privind atribuirea către Biresica Creștină Baptistă – Muntele Sionului, în
folosință gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a terenului proprietate privată a UAT Orașul Ocna Mureș, în
suprafață de 742 m.p., situa în Ocna Mureș, satul aparținător Cisteiu de Mureș, nr.109J, jud. Alba, în vederea
construirii unui lăcaș de cult – biserică, în regim de înălțime parter.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi necesare pentru adoptare: 12.
Proiectul este urgent, solicitarea fiind mai veche însă trebuia reglementatîă anterior situația juridică a
terenului și din punct de vedere al cărții funciare.
Dl. secretar dă apoi cuvântul preşedintelui de şedinţă pentru a prelua conducerea şedinţei.
Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi a şedinţei cu cele 7 proiecte de hotărâre, ultimul
fiind înscris suplimentar pe ordinea de zi. Toţi cei 14 consilieri locali votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin,
Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Mihăiescu Radu-Ciprian, Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea,
Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel
Gligor, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion, adoptându-se astfel ordinea de zi.
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.
Dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre nr.1, 14 consilieri votează ,,pentru” și
anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Mihăiescu Radu-Ciprian, Damian Liviu Rareș,
Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oroszhegyi
Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion, adoptându-se astfel
Hotărârea nr 132 din 27.07.2017 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017.
2. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar care prezintă proiectul de hotărâre nr. 2.
Dl.primar: salariile s-au stabilit după funcţii şi grade profesionale, respectându-se ierarhia funcțiilor,
studiile, importanța atribuțiilor.
Dl. secretar: din informaţiile pe care le avem, sunt comune în județ unde s-au acordat salarii mai mari.
Raportat la salariile angajaților din Consiliul judeţean Alba, diferenţele salariale sunt de câteva sute de lei în
minus la angajaţii din Primăria oraşului Ocna Mureş pentru funcții similare de execuție.
Comisiile nr. 1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl. preşedinte de şedinţă supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.2 de pe ordinea de zi, 14 consilieri
prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Mihăiescu RaduCiprian, Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler
Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr.133/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş şi
din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ocna Mureş.
3. Dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar care prezintă proiectul de hotărâre nr. 3.
Dl. primar: am vrut să evităm mai multe discuţii, am propus o creştere de 25% a indemnizației rezultată ca
urmare a procentajului propus deoarece şi salariul meu a crescut cu 25%.
Comisiile nr. 1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl. preşedinte de şedinţă supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.3 de pe ordinea de zi, 14 consilieri
prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Mihăiescu RaduCiprian, Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler
Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr.134/27.07.2017 privind modificarea şi completarea art.85 din
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului local Ocna Mureş aprobat prin HCLOM
nr.42/23.06.2009 cu privire la noul cuantum al indemnizației de care beneficiază consilieiri locali..
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.
Dl. preşedinte de şedinţă supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.4 de pe ordinea de zi, 14 consilieri
prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Mihăiescu RaduCiprian, Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler
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Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr.135/27.07.2017 privind dezlipirea imobilului înscris în CF.78990 Ocna
Mureş cu număr cadastral 78990, în două noi loturi.
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.
Dl. preşedinte de şedinţă supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.5 de pe ordinea de zi, 14 consilieri
prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Mihăiescu RaduCiprian, Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler
Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr.136/27.07.2017 privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect
al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor.
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.
Dl. preşedinte de şedinţă supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.6 de pe ordinea de zi, 14 consilieri
prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Mihăiescu RaduCiprian, Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler
Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr.137/27.07.2017 privind eşalonarea la plată a sumelor datorate UAT
Oraşul Ocna Mureş de către debitoarea SC.CEZIANA STAR SRL, în baza Sentinţei civile nr.205/2017
pronunţată în Dosar nr.2160/175/2016 rămasă definitivă şi executorie.
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.
Dl. preşedinte de şedinţă supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.7 de pe ordinea de zi, 14 consilieri
prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Mihăiescu RaduCiprian, Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler
Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr.138/27.07.2017 privind atribuirea către Biresica Creștină Baptistă –
Muntele Sionului, în folosință gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a terenului proprietate privată a UAT
Orașul Ocna Mureș, în suprafață de 742 m.p., situa în Ocna Mureș, satul aparținător Cisteiu de Mureș,
nr.109J, jud. Alba, în vederea construirii unui lăcaș de cult – biserică, în regim de înălțime parter.
Întrucât nu mai sunt alte problem de discutat, ședinţa se încheie la ora 17,50.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Leahu Ioan Mircea

Secretar oraş,
Pandor Nicuşor

Întocmit,
Guţ Maria-Ana

Red/Dact:G.M.A
Ex.4; Anexe:0.
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