ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat azi 30.03.2017, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ocna
Mureş. Participă la sedinţă:
- domnul primar, Vinţeler Silviu;
- domnul secretar, Pandor Nicuşor;
- angajați ai Primăriei: Tiuca Orian Mihaela, Onac Aida, Nicoară Florin;
- domnul Păgidean Virgil-delegat sătesc Micoșlaca.
În deschiderea ședinței, dl secretar informează că este ședință ordinară din această lună, sunt prezenţi la
şedinţă toți cei 17 consilieri şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha Andrei-Mugurel,
Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, 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.
Mai precizează că este o ședință ordinară, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr.285 din
24.03.2017, care cuprinde materialele din următorul:
PROIECT AL ORDINII DE ZI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 privind aprobarea achiziţiei publice “Furnizare consumabile pentru
imprimante şi copiatoare” cod CPV 30125100-2-CARTUŞE TONER şi 30192113-6 CARTUŞE DE
CERNEALĂ prin ,,achiziţie directă” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptare: 9.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2 privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al UAT oraşul Ocna
Mureş a terenului proprietate de stat în suprafaţă de 700 mp, situat în Ocna Mureş, loc. Războieni-Cetate,
nr.228T, înscris în CF.71738-Ocna Mureş, loc.Războieni-Cetate şi transmiterea dreptului de concesiune asupra
terenului proprietate privată a UAT oraşul Ocna Mureş.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptare: 12.
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3 privind aprobarea achiziţiei publice “Lucrări de amenajare Bază de
tratament și agreement în orașul Ocna Mureș” cod CPV 45200000-9-lucrări de construcții complete sau
parțiale și lucrări publice” prin procedura, ,,licitație deschisă” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai
scăzut”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptare: 12.
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4 privind aprobarea achiziţiei publice “Lucrări de reparații și consolidare
Grădiniţa cu program normal Cisteiul de Mureş” cod CPV 45453000-7-lucrări de reparații generale și de
renovare prin procedura, ,,procedură simplificată” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptare: 12.
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5 privind aprobarea achiziţiei publice “Lucrări de reparații și consolidare
Școala primară Cisteiul de Mureş” cod CPV 45453000-7-lucrări de reparații generale și de renovare prin
procedura, ,,procedură simplificată” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptare: 12.
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6 privind aprobarea achiziţiei publice “Lucrări de reparații și consolidare
Școala primară Uioara de Sus” cod CPV 45453000-7-lucrări de reparații generale și de renovare prin
procedura, ,,procedură simplificată” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptare: 12.
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul art.2, alin. (1),
punctul 2 din HCLOM nr.4/09.01.2017 referitor la cuantumul taxei speciale de salubrizare percepută
persoanelor juridice fără contract.
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Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptare: 9.
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8 privind aprobarea realizării unei uși de acces la spațiul ,,Radiologie”din
Policlinica orașului Ocna Mureș
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptare: 12.
PROBLEME DIVERSE :
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 8
proiecte cuprinse în Dispoziția de convocare nr. 285 din 24.03.2017, a unui număr de 7 proiecte a căror
dezbatere și aprobare reclamă urgență în condițiile prevăzute la art. 43 alin.1 din Legea nr.215/2001, după cum
urmează.
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9 privind aprobarea achiziţiei de “Furnizare produse de curăţenie” cod
CPV:39831240-0 – produse de curăţenie, criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 9.
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10 privind aprobarea achiziţiei publice pentru “Servicii de proiectare
amenajare Piață industrială în orașul Ocna Mureș” prin procedura, ,,achiziție directă” , criteriul de atribuire
fiind ,,cel mai bun raport calitate-preț”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11 privind aprobarea achiziţiei publice “Dirigenție de șantier pentru
Lucrări de amenajare Bază de tratament și agreement în orașul Ocna Mureș” cod CPV 71520000-9 Servicii de
supraveghere a lucrărilor prin procedura, ,,procedura simplificată” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai
scăzut”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 12 privind aprobarea achiziţiei publice “Servicii de dirigenție de șantier
lucrări de reparații Grădiniţa cu program normal Cisteiul de Mureş” cod CPV 71520000-9-Servicii de
supraveghere a lucrărilor prin procedura, ,,procedură simplificată” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai
scăzut”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13 privind aprobarea achiziţiei publice “Servicii de dirigenție de șantier
pentru lucrări de reparații și consolidare Școala primară Cisteiul de Mureş” cod CPV 71520000-9-Servicii de
supraveghere a lucrărilor prin procedura, ,,procedură simplificată” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai
scăzut”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14 privind aprobarea achiziţiei publice “Servicii de dirigenție de șantier
pentru lucrări de reparații și consolidare Școala primară Uioara de Sus” cod CPV 71520000-9-Servicii de
supraveghere a lucrărilor prin procedura, ,,procedură simplificată” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai
scăzut”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 15 privind aprobarea alocării sumei de 1500 lei necesară organizării
spectacolului de pricesne ,,Lumina Învierii” care se va desfăşura la Casa de Cultură ,,Ion Sângereanu” Ocna
Mureş în data de 7 aprilie 2017 .
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12
Domnul primar precizează că, pe lângă cele 15 proiecte amintite de către dl. secretar, au mai fost redactate
un număr de încă 4 proiecte de hotărâre, cele numerotate de la nr. 16 la nr. 19 inclusiv, proiecte care sunt
urgente având în vedere că s-a întârziat în acest an și cu adoptare bugetului local, fapt pentru care roagă
consiliul local să fie de acord cu suplimentarea încă o dată a ordinii de zi, sens în care să se aprobe înscrierea
pe ordinea de zi suplimentar față de cele 15 proiecte cuprinse în Suplimentul la Dispoziția de convocare nr.
285 din 24.03.2017, a celor 4 proiecte urgent care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 43 alin.1 din
Legea nr.215/2001, după cum urmează.
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16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 16 privind aprobarea trecerii, din domeniul privat al orașului Ocna
Mureș a terenului cu CF 79107-Ocna Mureș, nr cad 79107 în suprafață de 2888 mp, în domeniul public al
orașului Ocna Mureș și alipirea terenului înscris în CF 79107 Ocna Mureș, cu nr cad 79107 în suprafață de
2888 mp cu terenul înscris în CF 79116-Ocna Mureș cu nr cad 79116 în suprafață de 330 mp., în vederea
formării unui singur imobil, pe care să se amenajeze piața industrială.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 17 privind aprobarea situației denumite ,,Evidența tuturor utilizatorilor
cu și fără contracte de prestări servicii de salubrizare la nivelul orașului Ocna Mureș”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 9
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 18 privind achiziționarea , în condițiile legii de servicii socio-medicale
necesare în procesul de recuperare al copiilor cu dizabilități, în limita sumei de 1193 lei/lună/beneficiar.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 9
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 19 de aprobare a propunerilor pentru criteriile de acces la locuinţă şi
criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de
Agenţia Naţională pentru Locuinţe
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 9
Dl secretar dă apoi cuvântul domnului Mihăiescu Radu Ciprian - președintele de ședință, pentru a prelua
conducerea ședinței.
Dl. Mihăiescu Radu Ciprian supune la vot ordinea de zi a ședinței de azi, așa cum a fost ea solicitată a fi
suplimentată de către domnul primar, toți cei 17 consilieri prezenți votează ,,pentru”, adoptându-se astfel
ordinea de zi cu un număr total de 19 proiecte plus punctul ”probleme diverse”.
1. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar care prezintă proiectul de hotărâre nr. 1. Comisiile
nr. 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.1 de pe ordinea de zi, toți cei 17 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, Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian Cristian, Mihăiescu RaduCiprian, 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. 52/30.03.2017 privind
aprobarea achiziţiei publice “Furnizare consumabile pentru imprimante şi copiatoare” cod CPV 30125100-2CARTUŞE TONER şi 30192113-6 CARTUŞE DE CERNEALĂ prin ,,achiziţie directă” , criteriul de atribuire
fiind ,,preţul cel mai scăzut.
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 17 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, Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian Cristian, Mihăiescu RaduCiprian, 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. 53/30.03.2017 privind
aprobarea înscrierii în domeniul privat al UAT oraşul Ocna Mureş a terenului proprietate de stat în suprafaţă
de 700 mp, situat în Ocna Mureş, loc. Războieni-Cetate, nr.228T, înscris în CF.71738-Ocna Mureş,
loc.Războieni-Cetate şi transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului proprietate privată a UAT oraşul
Ocna Mureş.
3.Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar care prezintă proiectul de hotărâre nr. 3. Comisiile
nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr. 3 de pe ordinea de zi, toți cei 17 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, Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian Cristian, Mihăiescu RaduCiprian, 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.54/30.03.2017 privind
aprobarea achiziţiei publice “Lucrări de amenajare Bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș” cod
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CPV 45200000-9-lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice” prin procedura, ,,licitație
deschisă” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
4.Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar care prezintă proiectul de hotărâre nr.4. Comisiile
nr. 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr. 4 de pe ordinea de zi, toți cei 17 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, Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian Cristian, Mihăiescu RaduCiprian, 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.55/30.03.2017 privind
aprobarea achiziţiei publice “Lucrări de reparații și consolidare Grădiniţa cu program normal Cisteiul de
Mureş” cod CPV 45453000-7-lucrări de reparații generale și de renovare prin procedura, ,,procedură
simplificată” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
5.Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar care prezintă proiectul de hotărâre nr. 5. Comisiile
nr. 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr. 5 de pe ordinea de zi, toți cei 17 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, Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian Cristian, Mihăiescu RaduCiprian, 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.56/30.03.2017 privind
aprobarea achiziţiei publice “Lucrări de reparații și consolidare Școala primară Cisteiul de Mureş” cod
CPV 45453000-7-lucrări de reparații generale și de renovare prin procedura, ,,procedură simplificată” ,
criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
6. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar care prezintă proiectul de hotărâre nr.6. Comisiile
nr. 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr. 6 de pe ordinea de zi, toți cei 17 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, Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian Cristian, Mihăiescu RaduCiprian, 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. 57/30.03.2017 privind
aprobarea achiziţiei publice “Lucrări de reparații și consolidare Școala primară Uioara de Sus” cod CPV
45453000-7-lucrări de reparații generale și de renovare prin procedura, ,,procedură simplificată” , criteriul
de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
7. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar care prezintă proiectul de hotărâre nr.7. Comisiile
nr. 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr. 7 de pe ordinea de zi, toți cei 17 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, Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian Cristian, Mihăiescu RaduCiprian, 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. 58/30.03.2017 privind
îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul art.2, alin. (1), punctul 2 din HCLOM nr.4/09.01.2017
referitor la cuantumul taxei speciale de salubrizare percepută persoanelor juridice fără contract.
8. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar care prezintă proiectul de hotărâre nr. 8.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr. 8 de pe ordinea de zi, toți cei 17 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, Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian Cristian, Mihăiescu RaduCiprian, 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.59/30.03.2017 privind
aprobarea realizării unei uși de acces la spațiul ,,Radiologie”din Policlinica orașului Ocna Mureș.
9. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care prezintă proiectul de hotărâre nr. 9 .
Comisiile nr. 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr. 9 de pe ordinea de zi, toți cei 17 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, Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian Cristian, Mihăiescu RaduCiprian, 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. 60/30.03.2017 privind
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aprobarea achiziţiei de “Furnizare produse de curăţenie” cod CPV:39831240-0 – produse de curăţenie,
criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
10. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar care prezintă proiectul de hotărâre nr. 10.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl. Secretar spune că se impun a fi făcute corecturi în caietul de sarcini referitoare la elementele de
identificare ale terenurilor unde sunt câteva greșeli.
Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr. 10 de pe ordinea de zi, toți cei 17 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, Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian Cristian, Mihăiescu RaduCiprian, 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. 61/30.03.2017 privind
aprobarea achiziţiei publice pentru “Servicii de proiectare amenajare Piață industrială în orașul Ocna Mureș”
prin procedura, ,,achiziție directă” , criteriul de atribuire fiind ,,cel mai bun raport calitate-preț”.
11. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar care prezintă proiectul de hotărâre nr.11.
Comisiile nr 1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr. 11 de pe ordinea de zi, toți cei 17 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, Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian Cristian, Mihăiescu RaduCiprian, 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. 62/30.03.2017 privind
aprobarea achiziţiei publice “Dirigenție de șantier pentru Lucrări de amenajare Bază de tratament și
agreement în orașul Ocna Mureș” cod CPV 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor prin procedura,
,,procedura simplificată” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
Dl. primar: La proiectele de hotărâre nr.12, 13 și 14 in loc de ,,procedura simplificată” vom înscrie corect
,,achiziție directă”.
12. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care prezintă proiectul de hotărâre nr. 12.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr. 12 de pe ordinea de zi, cu corectura ,,achiziție directă” în loc de
,,procedura simplificată”, 17 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, Marcu
Răzvan-Cornel, 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, adoptânduse astfel Hotărârea nr. 63/30.03.2017 privind aprobarea achiziţiei publice “Servicii de dirigenție de șantier
lucrări de reparații Grădiniţa cu program normal Cisteiul de Mureş” cod CPV 71520000-9-Servicii de
supraveghere a lucrărilor prin procedura ,,achiziție directă” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai
scăzut”.
13. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care prezintă proiectul de hotărâre nr. 13.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr. 13 de pe ordinea de zi, cu corectura ,,achiziție directă” în loc de
,,procedura simplificată”, toți cei 17 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,
Marcu Răzvan-Cornel, 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. 64/28.02.2017 privind aprobarea achiziţiei publice “Servicii de dirigenție de
șantier pentru lucrări de reparații și consolidare Școala primară Cisteiul de Mureş” cod CPV 71520000-9Servicii de supraveghere a lucrărilor prin procedura, ,,achiziție directă” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul
cel mai scăzut”.
14. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care prezintă proiectul de hotărâre nr. 14.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr. 14 de pe ordinea de zi, cu corectura ,,achiziție directă” în loc de
,,procedura simplificată”, toți cei 17 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,
Marcu Răzvan-Cornel, 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. 65/30.03.2017 privind aprobarea achiziţiei publice “Servicii de dirigenție
de șantier pentru lucrări de reparații și consolidare Școala primară Uioara de Sus” cod CPV 71520000-95

Servicii de supraveghere a lucrărilor prin procedura, ,,achiziție directă” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul
cel mai scăzut”.
15. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care prezintă proiectul de hotărâre nr. 15 .
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr. 15 de pe ordinea de zi, toți cei 17 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, Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian Cristian, Mihăiescu RaduCiprian, 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. 66/30.03.2017 privind
aprobarea alocării sumei de 1500 lei necesară organizării spectacolului de pricesne ,,Lumina Învierii” care se
va desfăşura la Casa de Cultură ,,Ion Sângereanu” Ocna Mureş în data de 7 aprilie 2017 .
16. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care prezintă proiectul de hotărâre nr. 16.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr. 16 de pe ordinea de zi, toți cei 17 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, Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian Cristian, Mihăiescu RaduCiprian, 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. 67/30.03.2017 privind
aprobarea trecerii, din domeniul privat al orașului Ocna Mureș a terenului cu CF 79107-Ocna Mureș, nr cad
79107 în suprafață de 2888 mp, în domeniul public al orașului Ocna Mureș și alipirea terenului înscris în CF
79107 Ocna Mureș, cu nr cad 79107 în suprafață de 2888 mp cu terenul înscris în CF 79116-Ocna Mureș cu nr
cad 79116 în suprafață de 330 mp., în vederea formării unui singur imobil, pe care să se amenajeze piața
industrială.
17. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care prezintă proiectul de hotărâre nr. 17.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr. 17 de pe ordinea de zi, toți cei 17 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, Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian Cristian, Mihăiescu RaduCiprian, 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. 68/30.03.2017 privind
aprobarea situației denumite ,,Evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii de
salubrizare la nivelul orașului Ocna Mureș”.
18. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care prezintă proiectul de hotărâre nr. 18.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr. 18 de pe ordinea de zi, toți cei 17 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, Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian Cristian, Mihăiescu RaduCiprian, 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. 69/30.03.2017 privind
achiziționarea , în condițiile legii de servicii socio-medicale necesare în procesul de recuperare al copiilor cu
dizabilități, în limita sumei de 1193 lei/lună/beneficiar.
19. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care prezintă proiectul de hotărâre nr. 19.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr. 19 de pe ordinea de zi, toți cei 17 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, Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian Cristian, Mihăiescu RaduCiprian, 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. 70/30.03.2017 de aprobare a
propunerilor pentru criteriile de acces la locuinţă şi criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul
Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea
locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
Probleme diverse: nu sunt. Şedinţa se incheie la ora 18.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Mihăiescu Radu Ciprian

Secretar oras,
Pandor Nicuşor
Întocmit, Tiuca Orian Mihaela
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