ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat azi 12.04.2018, cu ocazia desfăşurării şedinţei ,,de îndată” a Consiliului local al
oraşului Ocna Mureş. Participă la sedinţă:
- domnul primar, Vințeler Silviu;
- domnul secretar, Pandor Nicușor;
- angajați ai Primăriei: domnul Nicoară Florin, doamna Onac Aida, doamna Guț
Maria Ana;
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, Nicoară Marcela Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi
Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian Tecar Dan Ciprian și Vințeler Ion,lipsesc patru
consilieri locali și anume:Bugnar Ioan Vasile, Barbu Ioan Daniel, Marcu Răzvan Cornel și Damian
Liviu Rareș ceea ce ne permite să desfășurăm ședința în condiții de deplină legalitate și din punct de
vedere al cvorumului. Mai precizează că este o ședință ,,de îndată”, convocată de domnul primar prin
dispoziţia nr. 247 din 12.04.2018, care cuprinde materialele din următorul:
PROIECT AL ORDINII DE ZI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.1 privind schimbarea titularului contractului de concesiune nr
13242/15.10.2010, de pe numele lui Marcu Ioan pe numele Marcu Rareș- Iulian, ca urmare a
decesului titularului contractului de concesiune .
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 12
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.2 privind modificarea Programului Anual de achiziţii publice
pentru anul 2018
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 12
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.3 privind acceptarea donației SC ALOREF SRL/SC ASCOM
INTERNAȚIONAL SRL având ca obiect terenul situat administrativ în intravilanul localității Ocna
Mureș, identificat cu CF. nr.71508- Ocna Mureș, nr. top. 46/2, respectiv 30/1/1/1/2.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 12
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.4 privind asigurarea continuității serviciului public de
salubrizare pe raza uat Orașul Ocna Mureș.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 12
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.5 privind modificarea şi completarea Statului de funcţii şi a
Organigramei Clubului Sportiv Ocna Mureş.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 9
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.6 privind rezilierea contractului de comodat nr.
55310/19.11.2003 încheiat între Orașul Ocna Mureș și SC Electrica Transilvania Sud S.A.- SDFEE
ALBA .
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 12
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7. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.7 privind rectificarea de buget pe anul 2018 conform anexei
nr.1 și modificarea listei de investiții, conform anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 9
Ordinea de zi poate fi suplimentată numai dacă proiectele de hotărâre vizate sunt complete și dacă
este justificată urgența. În final , reamintește domnilor consilieri de obligațiile care le revin cu privire
la respectarea regimului incompatibilităților și al conflictului de interese, după care dă cuvântul
președintelui de ședință pentru a prelua conducerea ședinței.
Dl. președinte de ședință supune la vot ordinea de zi a ședinței de azi, cei 13 consilieri prezenți
votează ,,pentru” și anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Leahu Ioan-Mircea,
Marele Adrian-Cristian, Nicoară Marc-Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, 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 7 proiecte de hotărâre.
1. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr.1 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl. președinte de ședință 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, Nicoară Marc-Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, OlteanDan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și
Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 53/12.04.2018 privind schimbarea titularului
contractului de concesiune nr 13242/15.10.2010, de pe numele lui Marcu Ioan pe numele Marcu
Rareș-Iulian, ca urmare a decesului titularului contractului de concesiune .
2. Dl. preşedinte de şedință prezintă proiectul de hotărâre nr.2 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl. președinte de ședință 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, Nicoară Marc-Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, OlteanDan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și
Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 54/12.04.2018 privind modificarea Programului
Anual de achiziţii publice pentru anul 2018.
3. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr.3 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl. președinte de ședință 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, Nicoară Marc-Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, OlteanDan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și
Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 55/12.04.2018 privind acceptarea donației SC
ALOREF SRL/SC ASCOM INTERNAȚIONAL SRL având ca obiect terenul situat administrativ în
intravilanul localității Ocna Mureș, identificat cu CF. nr.71508- Ocna Mureș, nr. top. 46/2, respectiv
30/1/1/1/2.
4. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 4 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl. președinte de ședință 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, Nicoară Marc-Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, OlteanDan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și
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Vințeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr. 56/12.04.2018 privind asigurarea continuității
serviciului public de salubrizare pe raza uat Orașul Ocna Mureș.
5. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 5 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre
Dl. președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.5 de pe ordinea de zitoți cei 13
consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel,
Leahu Ioan-Mircea, Marele Adrian-Cristian, Nicoară Marc-Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, OlteanDan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și
Vințeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr. 57/12.04.2018 privind modificarea şi completarea
Statului de funcţii şi a Organigramei Clubului Sportiv Ocna Mureş.
6. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 6 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl. președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.6 de pe ordinea de zi, 12 din cei
13 consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel,
Leahu Ioan-Mircea, Marele Adrian-Cristian, Nicoară Marc-Elena, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi
Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion, domnul
consilier Mihăiescu Radu-Ciprian nu votează invocând un posibil conflict de interese în calitate de
angajat al Electrica, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 58/12.04.2018 privind rezilierea contractului de
comodat nr. 55310/19.11.2003 încheiat între Orașul Ocna Mureș și SC Electrica Transilvania Sud
S.A.- SDFEE ALBA .
7. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 7 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl. președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.7 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, Nicoară Marc-Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, OlteanDan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și
Vințeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr.59/12.04.2018 privind rectificarea de buget pe anul
2018 conform anexei nr.1 și modificarea listei de investiții, conform anexei nr. 2, care fac parte
integrantă din prezenta.
8. Probleme curente, diverse:
Dl viceprimar: cetățenii de pe strada Cloșca au solicitat să se betoneze șanțurile pentru că le sunt
frecvent stropite casele cu apa care nu se scurge la canalizare.
Dl primar: până nu finalizăm proiectele începute nu putem vorbi de alte proiecte, banii sunt alocați
déjà.
Şedinţa se incheie la ora 18,00.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Marele Adrian Cristian

Secretar oras,
Pandor Nicuşor

Întocmit,
Guț Maria-Ana
Red/Dact:G.M.A
Ex.5; Anexe:0.
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