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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL 

 

PROCES VERBAL 

         

 Încheiat azi 26.03.2020, cu ocazia şedinţei ordinare desfășurată în regim „la distanță” a Consiliului 

local al oraşului Ocna Mureş, respectiv prin telefon.  

La sediul primăriei sunt prezenți în sala de ședință: 

 domnul primar, Silviu Vinţeler;  

 domnul viceprimar, Pavel Gligor Podariu; 

 domnul secretar, Simion Nicuşor Pandor; 

 angajaţi ai Primăriei: d-nul Florin Ovidiu Nicoară, d-na Maria-Ana Guț, d-na Anca Bucur; 
   

 După apelul nominal telefonic, dl. secretar informează că sunt prezenţi la şedinţă toți cei 17 consilieri 

în funcție, şi anume:  Marin Aron, Ioan Baciu, Ioan-Daniel Barbu, Andrei-Mugurel Bartha, Ioan-Vasile 

Bugnar, Liviu-Rareş Damian, Ioan-Mircea Leahu, Răzvan-Cornel Marcu, Adrian-Cristian Marele, Radu-

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

Alin-Sebastian Stoica, Dan-Ciprian Tecar și Ion Vinţeler, președinte de ședință este d-l Marele Adrian 

Cristian, ceea ce ne permite să desfăşurăm şedinţa în condiţii de deplină legalitate şi din punct de vedere al 

cvorumului necesar adoptării oricărui tip de hotărâre. 

 Ședința a fost convocată de către dl. primar prin Dispoziția nr. 138/20.03.2020 modificată și 

completată prin Dispoziția nr. 144/25.03.2020 cu următorul: 
 

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI: 
 

 

 

1. Proiect de hotărâre nr. 48/18.03.2020 privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor 

cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna februarie 2020. 

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş 

Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9 

2. Proiect de hotărâre nr. 49/20.03.2020 privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al orașului Ocna 

Mureș a terenului identificat cu CF 79311 Ocna Mureș, cu nr. top. 1454/127 în suprafață de 250 mp, 

situat în Ocna Mureș, str. Dâmbului, nr. 23, jud. Alba și cesionarea dreptului de concesiune de la 

Hoca Sorin către soții Stoica Ioan și Stoica Iuliana. 
Iniţiator: viceprimarul oraşului Ocna Mureş 

Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9 

 

3. Proiect de hotărâre nr. 50/20.03.2020 privind reglementarea situației juridice a terenului înscris în CF 

79191 Ocna Mureș, cu nr. top. 625/2/9 în suprafață de 745 mp, situat în Ocna Mureș, sat aparținător 

Cisteiul de Mureș, nr. 1091, jud. Alba . 

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş 

Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9 

 

4. Proiect de hotărâre nr. 51/20.03.2020 privind prelungirea termenului contractului de arendare nr. 6985 

din 23.04.2019, pe o perioadă de 12 luni de la data ajungerii la termen  

Iniţiator: viceprimarul oraşului Ocna Mureş 

Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9 

 

5. Proiect de hotărâre nr. 52/20.03.2020 privind încetarea contractului de concesiune nr. 718/01.03.1994 

încheiat între orașul Ocna Mureș și SC ICEBERG SRL . 

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş 

Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9 

 

6. Proiect de hotărâre nr. 53/20.03.2020 privind aprobarea listei definitive pentru obținerea unei locuințe 

ANL în anul 2020 și repartizarea acestor locuințe. 

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş 

Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9 
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 Conform procedurii propuse, toate voturile se vor comunica telefonic de către consilieri, persoanelor 

prezente la primărie și nominalizate mai sus. 

 

1. A fost votat cu 17 voturi „pentru”  procesul verbal al ședinței din 10.03.2020;  

 

2. A fost votat cu 17 voturi „pentru” procesul verbal al ședinței din 17.03.2020;  

 

3. A fost votată cu 17 voturi „pentru” solicitarea primarului de suplimentare a proiectului ordinii de 

zi cu proiectele de hotărâre nr. 54, nr. 55, nr. 56, nr. 57 și nr. 58;  

 

4. A fost votată cu 17 voturi „pentru” ordinea de zi finală cu 11 proiecte; 

 

5. Președinții celor 2 comisii au confirmat că toate cele 11 proiecte au fost discutate în ședințele pe 

comisii și că au obținut aviz favorabil; 

 

6. A fost votat cu 17 voturi „pentru” solicitarea președintelui de ședință de a fi discutat cu prioritate 

proiectul de hotărâre nr. 56  

 
7. A fost votat cu 17 voturi „pentru” proiectul de hotărâre nr. 56/24.03.2020 privind completarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului local al orașului Ocna Mureș, 

adoptându-se astfel Hotărârea nr. 48/26.03.2020; 

 

8. A fost votat cu 17 voturi „pentru” proiectul de hotărâre nr. 48/18.03.2020 privind alocarea sumei 

necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic 

auxiliar pentru luna februarie 2020, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 49/26.03.2020. 

 

9. A fost votat cu 17 voturi „pentru” proiectul de hotărâre nr. 49/20.03.2020 privind aprobarea 

înscrierii în domeniul privat al orașului Ocna Mureș a terenului identificat cu CF 79311 Ocna 

Mureș, cu nr. top. 1454/127 în suprafață de 250 mp, situat în Ocna Mureș, str. Dâmbului, nr. 23, 

jud. Alba și cesionarea dreptului de concesiune de la Hoca Sorin către soții Stoica Ioan și Stoica 

Iuliana, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 50/26.03.2020. 

 

10. A fost votat cu 17 voturi „pentru” proiectul de hotărâre nr. 50/20.03.2020 privind reglementarea 

situației juridice a terenului înscris în CF 79191 Ocna Mureș, cu nr. top. 625/2/9 în suprafață de 

745 mp, situat în Ocna Mureș, sat aparținător Cisteiul de Mureș, nr. 1091, jud. Alba, adoptându-se 

astfel Hotărârea nr. 51/26.03.2020; 

 

11. A fost votat cu 17 voturi „pentru” proiectul de hotărâre nr. 51/20.03.2020 privind prelungirea 

termenului contractului de arendare nr. 6985 din 23.04.2019, pe o perioadă de 12 luni de la data 

ajungerii la termen, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 52/26.03.2020; 

 

12. A fost votat cu 17 voturi „pentru” proiectul de hotărâre nr. 52/20.03.2020 privind încetarea 

contractului de concesiune nr. 718/01.03.1994 încheiat între orașul Ocna Mureș și SC ICEBERG 

SRL, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 53/26.03.2020;  

 

13. A fost votat cu 17 voturi „pentru” proiectul de hotărâre nr. 53/20.03.2020 privind aprobarea listei 

definitive pentru obținerea unei locuințe ANL în anul 2020 și repartizarea acestor locuințe, 

adoptându-se astfel Hotărârea nr. 54/26.03.2020. 

 

14. A fost votat cu 17 voturi „pentru” proiectul de hotărâre nr. 54/24.03.2020 privind aprobarea 

Documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici și a 

devizului general pentru proiectul cu titlul “Modernizare trotuare pe strada Lungă din orașul Ocna 

Mureș”, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 55/26.03.2020; 

 

15. A fost votat cu 17 voturi „pentru” proiectul de hotărâre nr. 55/24.03.2020 privind aprobarea 

Documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru proiectul cu titlul “Calitate 

pentru sănătate – Sistem smart de eficiență energetică pentru Baza de tratament și agrement Ocna 

Mureș (Quality for health – Smart microgrid for Ocna Mureș Health and Treatment Center)”, 

adoptându-se astfel Hotărârea nr. 56/26.03.2020; 
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16. A fost votat cu 17 voturi „pentru” proiectul de hotărâre nr. 57/25.03.2020 privind aprobarea 

Regulamentului serviciului de salubrizare a localităților din județul Alba  - Revizia 1, adoptându-

se astfel Hotărârea nr. 57/26.03.2020;  

 

17. A fost votat cu 17 voturi „pentru” proiectul de hotărâre nr. 58/26.03.2020 privind îndreptarea 

erorii materiale strecurate în cuprinsul Hotărârii Consiliului local al orașului  Ocna Mureș nr. 

202/29.10.2019, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 58/26.03.2020; 

 
 
 

            Diverse: 

 

 Dl. Bartha Andrei își oferă serviciile voluntar dacă este nevoie, pentru sprijinirea activității împotriva 

răspândirii COVID-19. 

 Dl. Tecar Dan propune colegilor consilieri să își doneze indemnizația pentru materiale sanitare. 

 Dl. Mihăiescu solicită ca locuitorii satului Silivaș să nu mai fie lăsați în oraș.   

 
 

Şedinţa se încheie la ora 14:00 drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal care se aduce la 

cunoștința publică prin publicare pe pagina de internet a instituției, după aprobarea lui de către consiliul local. 

 

      Preşedinte de şedinţă,                                                                                       Secretar general,  

     Adrian Cristian Marele                                                                                Simion-Nicuşor Pandor 

 

                                                         

 

 

Întocmit, 

Anca Bucur 
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