ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat azi 28.02.2018, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ocna
Mureş. Participă la sedinţă:
- domnul primar, Silviu Vințeler;
- domnul secretar, Pandor Nicușor;
- angajați ai Primăriei: domnul Nicoară Florin, doamna Onac Aida, doamna Guț Maria Ana;
- domnul Păgidean Virgil-delegat sătesc Micoșlaca.
În deschiderea ședinței dl. secretar informează că sunt prezenţi la şedinţă un număr de 15 din cei 17
consilieri şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian Liviu Rareș,
Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan Cornel, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Mihăiescu RaduCiprian, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan Ciprian și Vințeler Ion, sunt
absenți domnii Barbu Ioan Daniel și Podariu Pavel Gligor, ceea ce ne permite să desfășurăm ședința în condiții
de legalitate și din punct de vedere al cvorumului. Mai precizează că este o ședință ordinară, convocată de
domnul primar prin dispoziţia nr. 166 din 22.02.2018, care cuprinde materialele din următorul:
PROIECT AL ORDINII DE ZI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 privind aprobarea Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza
administrativ-teritorială a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2018 – 2019.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 9
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2 privind aprobarea Listei definitive de priorități în vederea repartizării
locuințelor construite din fonduri ANL; repartiția unor apartamente ANL disponibile.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 12
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3 pentru completarea Regulamentului privind organizarea și executarea
serviciului public de transport persoane în regim de taxi, aprobat prin HCLOM nr. 103/2008, cu modificările
ulterioare .
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 12
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4 privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor
nerambursabile aferent anului 2018 care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanţărilor
nerambursabile de la bugetul oraşului Ocna Mureş, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local aprobat
prin HCLOM nr.226/19.12.2013.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 9
PROBLEME DIVERSE
1. Stabilire răspuns la Procedura prealabilă comunicată de Instituția prefectului – Județul Alba privind
reanalizarea unor prevederi ale HCLOM nr.208/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor, taxelor
locale, taxelor speciale și a altor sume ce se fac venit al bugetului local, care vor fi încasate începând
cu anul fiscal 2018.
2. Prezentarea adresei nr.90/08.01.2018 a SNS – Salina Ocna Mureș privind noile limite ale zonelor de
influență a exploatării saline în Ocna Mureș și a răspunsului Orașului Ocna Mureș la aceasta
comunicat cu adresa nr. 1999/12.02.2018.
3. Diverse.
Prezintă apoi solicitarea scrisă a 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 4
proiecte cuprinse în Dispoziția de convocare nr. 166/22.02.2018, a unui număr de încă 10 proiecte de hotărâre,
a căror dezbatere și aprobare este urgentă în condițiile prevăzute la art. 43 alin.1 din Legea nr.215/2001, după
cum urmează:
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5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a
Serviciului Public Administrația Pieței Orașului Ocna Mureș.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6 pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică,pe o perioadă de 9 ani, a
unor pajiști și pășuni de pe raza administrativ- teritorială a orașului Ocna Mureș conform anexei.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7 privind aprobarea Programului Anual de achiziţii publice pentru anul
2018 actualizat pentru achiziţiile finanţate din Bugetul local.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8 privind aprobarea devizului general actualizat al indicatorilor tehnicoeconomici cu susținerea de la bugetul local al cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții
,,Reparații Grădiniță cu Program Normal Cisteiul de Mureș” din orașul Ocna Mureș, județul Alba.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 9.
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9 privind aprobarea devizului general actualizat al indicatorilor tehnicoeconomici cu susținerea de la bugetul local al cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții
,,Reparații și Consolidări Școala Primară Uioara de Sus ” din orașul Ocna Mureș, județul Alba.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 9.
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10 privind aprobarea devizului general actualizat al indicatorilor tehnicoeconomici cu susținerea de la bugetul local al cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții
,,Reparații și Consolidări Școala Primară Cisteiul de Mureș” din orașul Ocna Mureș, județul Alba.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 9.
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11 privind aprobarea documentației (memoriului tehnic) pentru parcelarea
imobilului-teren având categoria de folosință curți- construcții, proprietate privată a Uat Orașul Ocna Mureș
înscris în C.F. nr. 79312 Ocna Mureș, nr. cad. 79312, în suprafață de 198 mp.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 12 privind rectificarea bugetului pe anul 2018 conform anexei nr.1 și
modificarea listei de investiții, conform anexelor nr.2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13 privind înscrierea în domeniul privat al orașului Ocna Mureș al
imobilului teren înscris în CF nr. 79002, în suprafață de 22 mp; constituirea dreptului de servitute asupra
terenului respectiv în favoarea numiților Mezei Angela și Mezei Alexandru Petru.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14 privind clarificarea situației juridice a unor spații din clădirea
Policlinicii și disponibilizarea acestora în vederea funcționării Centrului Fix de Permanență Ocna Mureș.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
Informează apoi că datorită absenței domnului Podariu Pavel-Gligor la ședința de azi nu avem președinte,
sens în care solicită să se facă propuneri pentru a alege președinte de ședință.
Dl. Consilier Stoica Alin popune președinte de ședință pe dl. Marele Adrian-Cristian. Întrucât nu mai sunt alte
propuneri, se supune la vot propunerea care este votată cu 14 voturi ”pentru”, nu votează consilierul propus
astfel că ședința va fi condusă de dl. Marele Adrian Cristian care își ocupă locul la masa prezidiului.
Înainte ca președintele ședinței să preia conducerea, dl. secretar reamintește domnilor consilieri de obligațiile
care le revin conform prevederilor cuprinse în Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, actualizată,
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Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, actualizată precum și de Legea nr.161/2003 actualizată de a
declara eventualele stări de incompatibilitate sau cele de conflict de interese astfel încât consilierul care se
regăsește în atare situație să nu ia parte la adoptarea hotărârilor vizate, sancțiunea pentru actul administrativ
adoptat cu încălcarea acestor prevederi legale fiind nulitatea absolută a hotărârii în cauză. De asemenea,
reamintește condițiile în care ordinea de zi poate fi suplimentată, cuprinsă la art. 43 alin.1 din Legea
nr.215/2001, actualizată.
Președintele de ședință supune la vot propunerea domnului primar de suplimentare a ordinii de zi cu cele 10
proiecte calificate de către dl. primar ca fiind urgente, propunere care este aprobată cu votul a 13 din cei 15
consilieri prezenți, și anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Leahu Ioan Mircea, Marcu
Răzvan Cornel, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean Dan Gligor,
Oroszhegyi Csaba, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan Ciprian și Vințeler Ion, se abțin domnii consilieri Bugnar
Ioan Vasile și Damian Liviu Rareș, astfel că se aprobă suplimentarea ordinii de zi cu cele 10 proiecte.
Ca urmare a abținerii celor doi consilieri asupra suplimentării ordinii de zi, dl. primar detaliază și justifică
urgența luării în discuție a celor 10 proiecte cuprinse în cererea de suplimentare a ordinii de zi. Mai precizează
că, în probleme de finanțare externă, etapele trebuie să se deruleze cu maximă urgență, cele mai multe proiecte
depuse sunt evaluate și, dacă întrunesc punctajul necesar, intră la finanțare pe baza principiului ”primul venit,
primul servit”, suntem dependenți de accesarea acestor sume pentru că bugetul local singur nu este suficient să
realizăm ceea ce ne-am propus.
Președintele de ședință supune la vot adoptarea ordinii de zi așa cum a fost ea suplimentată cu cele 10
proiecte, votează ”pentru” un număr de 13 din cei 15 consilieri prezenți, și anume: Aron Marin, Baciu Ioan,
Bartha Andrei-Mugurel, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan Cornel, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela
Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan
Ciprian și Vințeler Ion, se abțin domnii consilieri Bugnar Ioan Vasile și Damian Liviu Rareș astfel că ordinea
de zi finală – total 14 proiecte de hotărâre - este aprobată .
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. președintă de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.1 de pe ordinea de zi, toți cei 15 consilieri
prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile,
Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan Cornel, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela
Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan
Ciprian și Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 26/28.02.2018 privind aprobarea Planului de
organizare a reţelei şcolare de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar
2018 – 2019.
2. Dl preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 2 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl. președintă de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.2 de pe ordinea de zi, toți cei 15 consilieri
prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile,
Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan Cornel, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela
Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan
Ciprian și Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 27/28.02.2018 privind aprobarea Listei definitive de
priorități în vederea repartizării locuințelor construite din fonduri ANL; repartiția unor apartamente ANL
disponibile.
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. președintă de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.3 de pe ordinea de zi, toți cei 15 consilieri
prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile,
Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan Cornel, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela
Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan
Ciprian și Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 28/28.02.2018 pentru completarea Regulamentului
privind organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi, aprobat prin
HCLOM nr. 103/2008, cu modificările ulterioare .
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. președintă de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.4 de pe ordinea de zi, 14 din cei 15
consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan
Vasile, Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan Cornel, Marele Adrian Cristian, Nicoară
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Marcela Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Tecar Dan Ciprian și Vințeler
Ion, nu votează dl. Stoica Alin Sebastian invocând un posibil conflict de interese, adoptându-se astfel Hotărârea
nr. 29/28.02.2018 privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile aferent anului
2018 care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul
oraşului Ocna Mureş, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local aprobat prin HCLOM
nr.226/19.12.2013.
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. președintă de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.5 de pe ordinea de zi, 13 din cei 15
consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Leahu Ioan
Mircea, Marcu Răzvan Cornel, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian,
Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan Ciprian și Vințeler Ion, se abțin
domnii Bugnar Ioan Vasile și Damian Liviu Rareș, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 30/28.02.2018 privind
aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Administrația Pieței Orașului
Ocna Mureș.
6. Dl preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 6 de pe ordinea de zi.
Fiind solicitat să-și spună punctul de vedere asupra acestui proiect, dl. secretar spune că nu a avut posibilitatea
să-l verifice, fiind proiect suplimentar, doar sumar a citit câtava paragrafe însă legislația a suferit între timp
modificări care trebuiesc verificate și corelate.
Dl. președintă de ședință propune să fie amânată discutarea acestui proiect până la ședința următoare, până la
care să fie verificate aspectele sesizate. Supune apoi la vot propunerea de amânare a proiectului de hotărâre nr.6
de pe ordinea de zi, toți cei 15 consilieri prezenți votează ,,pentru” această propunere şi anume: Aron Marin,
Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu
Răzvan Cornel, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean Dan Gligor,
Oroszhegyi Csaba, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan Ciprian și Vințeler Ion astfel că discutarea proiectului
pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică,pe o perioadă de 9 ani, a unor pajiști și pășuni de pe raza
administrativ- teritorială a orașului Ocna Mureș conform anexei se amână.
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. președintă de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.7 de pe ordinea de zi, toți cei 15 consilieri
prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile,
Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan Cornel, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela
Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan
Ciprian și Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 31/28.02.2018 privind aprobarea Programului Anual
de achiziţii publice pentru anul 2018 actualizat pentru achiziţiile finanţate din Bugetul local.
8. Dl preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 8 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl. președintă de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.8 de pe ordinea de zi, 13 din cei 15
consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Leahu Ioan
Mircea, Marcu Răzvan Cornel, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian,
Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan Ciprian și Vințeler Ion, se abțin
domnii Bugnar Ioan Vasile și Damian Liviu Rareș, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 32/28.02.2018 privind
aprobarea devizului general actualizat al indicatorilor tehnico-economici cu susținerea de la bugetul local al
cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții ,,Reparații Grădiniță cu Program Normal Cisteiul de
Mureș” din orașul Ocna Mureș, județul Alba.
9. Dl preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 9 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl. președintă de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.9 de pe ordinea de zi, 13 din cei 15
consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Leahu Ioan
Mircea, Marcu Răzvan Cornel, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian,
Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan Ciprian și Vințeler Ion, se abțin
domnii Bugnar Ioan Vasile și Damian Liviu Rareș, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 33/28.02.2018 privind
aprobarea devizului general actualizat al indicatorilor tehnico-economici cu susținerea de la bugetul local al
cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții ,,Reparații și Consolidări Școala Primară Uioara de
Sus” din orașul Ocna Mureș, județul Alba.
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10. Dl preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 10 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl. președintă de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.10 de pe ordinea de zi, 13 din cei 15
consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Leahu Ioan
Mircea, Marcu Răzvan Cornel, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian,
Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan Ciprian și Vințeler Ion, se abțin
domnii Bugnar Ioan Vasile și Damian Liviu Rareș, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 34/28.02.2018 privind
aprobarea devizului general actualizat al indicatorilor tehnico-economici cu susținerea de la bugetul local al
cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții ,,Reparații și Consolidări Școala Primară Cisteiul de
Mureș” din orașul Ocna Mureș, județul Alba.
11. Dl preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 11 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl. președintă de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.11 de pe ordinea de zi, 13 din cei 15
consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Leahu Ioan
Mircea, Marcu Răzvan Cornel, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian,
Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan Ciprian și Vințeler Ion, se abțin
domnii Bugnar Ioan Vasile și Damian Liviu Rareș, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 35/28.02.2018 privind
aprobarea documentației (memoriului tehnic) pentru parcelarea imobilului-teren având categoria de folosință
curți- construcții, proprietate privată a Uat Orașul Ocna Mureș înscris în C.F. nr. 79312 Ocna Mureș, nr. cad.
79312, în suprafață de 198 mp.
12. Dl preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 12 de pe ordinea de zi.
Doamna Onac Aida detaliază necesitatea modificărilor și completărilor propuse.
Dl. Leahu întreabă dacă sunt diminuări ale sumelor inițiale allocate pentru învățământ.
Dl. primar răspunde că au fost retrase doar sumele alocate inițial pentru lucrări la Liceul tehnologic și care nu
mai pot intra la finanțare întrucât nu s-a finalizat lucrarea de delimitare teritorială cu comunca Unirea, așa încât
și acum școala se află pe carte funciară a comunei Unirea, ceea ce nu poate fi admis din punct de vedere al
finanțării.
Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl. președintă de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.12 de pe ordinea de zi, toți cei 15 consilieri
prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile,
Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan Cornel, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela
Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan
Ciprian și Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 36/28.02.2018 privind rectificarea bugetului pe anul
2018 conform anexei nr.1 și modificarea listei de investiții, conform anexelor nr.2, 3, 4 și 5 care fac parte
integrantă din prezenta.
13. Dl preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 13 de pe ordinea de zi.
Dl. Vințeler Ion spune că familia Mezei nu mai are loc de acces la locuința proprie, să fie ajutați cu accesul.
Dl. primar răspunde că aceste aspect reprezintă obiectul proiectului supus discuției, acei trepți construiți pe
terenul nostru au fost edificați nelegal, trebuie să dăm servitute familiei Mezei pe acea parcelă pentru că este
singura soluție.
Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl. președintă de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.13 de pe ordinea de zi, 14 din cei 15
consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan
Vasile, Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan Cornel, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Stoica Alin Sebastian și Tecar
Dan Ciprian, se abține dl. Vințeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr. 37/28.02.2018 privind înscrierea în
domeniul privat al orașului Ocna Mureș al imobilului teren înscris în CF nr. 79002, în suprafață de 22 mp;
constituirea dreptului de servitute asupra terenului respectiv în favoarea numiților Mezei Angela și Mezei
Alexandru Petru.
14. Dl preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 14 de pe ordinea de zi.
Dl. Leahu întreabă dacă spațiile nou propuse sunt învecinate.
Dl. primar răspunde că nu sunt învecinate dar se poate funcționa legal și așa.
Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl. președintă de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.14 de pe ordinea de zi, toți cei 15 consilieri
prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile,
Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan Cornel, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela
Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan
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Ciprian și Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 37/28.02.2018 privind clarificarea situației juridice a
unor spații din clădirea Policlinicii și disponibilizarea acestora în vederea funcționării Centrului Fix de
Permanență Ocna Mureș.
PROBLEME DIVERSE - prezintă dl. secretar:
1. Stabilire răspuns la Procedura prealabilă comunicată de Instituția prefectului – Județul Alba privind
reanalizarea unor prevederi ale HCLOM nr.208/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor, taxelor
locale, taxelor speciale și a altor sume ce se fac venit al bugetului local, care vor fi încasate începând
cu anul fiscal 2018.
Dl. secretar precizează că, în urma analizării solicitării, se va interveni în ședința următoare cu proiect de
hotărâre.
2. Prezentarea adresei nr.90/08.01.2018 a SNS – Salina Ocna Mureș privind noile limite ale zonelor de
influență a exploatării saline în Ocna Mureș și a răspunsului Orașului Ocna Mureș la aceasta
comunicat cu adresa nr. 1999/12.02.2018.
Dl. secretar subliniază care este impactul acestei adrese, trebuie neaparat să fie clarificate unele aspecte pentru
că sunt extrem de importante, restricțiile urmând a fi preluate în noul PUG și RLU ale orașului, care sunt în
fază avansată. De exemplu, care este fundamental afirmației MINESA conform căreia ”și în zona B de
influență se pot produce prăbușiri”, este o concluzie extrem de importantă având în vedere că în zona B sunt
multe clădiri publice: școli, biblioteca, primăria, biserici, etc.. Ce facem în acest caz, ce măsuri trebuie să luăm
noi, cine ne va spune ce trebuie făcut, ce riscuri reale sunt? Roagă pe toți consilierii să se implice în rezolvarea
acestei chestiuni având în vedere atribuțiile și responsabilitățile consiliului local și ale primarului.
3. Diverse.
Dl. Bugnar Ioan Vasile spune că a solicitat de la serviciul ITL o situație cu gradul de colectare a impozitelor și
taxelor locale de la persoanele juridice, inclusiv o listă cu datoriile mai mari, vechimea acestora, dar nu i s-a
eliberat situația solicitată.
D-na. Onac Aida spune că a fost informată despre cerere, trebuie depusă o solicitare scrisă dată fiind natura
informațiilor solicitate.
Dl. primar: se va întocmi situația cerută.
Dl. Damian Liviu-Rareș informează consiliul local asupra pericolului care îl reprezintă deșeurile depozitate în
incinta Prestarea de la Războieni, sunt mulți șobolani, cetățenii reclamă mizeria de acolo.
Şedinţa se incheie la ora 18,45.
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:T.O.M
Ex.4; Anexe:0.
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