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    PROCES VERBAL 

 

  Incheiat azi 22 noiembrie 2012, cu ocazia desfasurarii sedintei “ de indata 

“ a Consiliului local al orasului Ocna Mures. 

  Participa la sedinta: 

- domnul primar, jr. Vinteler Silviu 

- domnul secretar, jur. Nicoara Florinel; 

- domnul jr. Pandor Simion Nicusor; 

- doamna ec. Onac Aida; 

- domnul  ing. Olariu Iulian; 

- doamna Stoia Alina Lucia; 

- domnul Mihaltan Horea; 

- domnul Nistor Catalin; 

 

Domnul secretar jur. Nicoara Florinel in conformitate cu dispozitiile art.  

42, p-ctul 5 din Legea nr. 215 din 21 aprilie 2001 privind administratia publica locala, cu 

modificarile si completarile ulterioare, republicata in anul 2007, supune aprobarii 

Consiliului local al orasului Ocna Mures procesul verbal al sedintei anterioare, respectiv 

al sedintei “ de indata “ din data de 31.10.2012. 

  Procesul verbal al sedintei de consiliu in cauza, a fost pus la dispozitia 

doamnelor si domnilor consilieri, spre studiu, in timp util, aducandu-li-se in acelasi timp 

la cunostinta ca potrivit  legii, “ consilierii au drteptul ca in cadrul sedintei sa conteste 

continutul procesului verbal si sa ceara mentionarea exacta a opiniilor exprimate in 

sedinta anterioara “. 

  Domnul secretar: la sedinta sunt prezenti un numar de 14 consilieri locali, 

lipsesc motivat domnii consilieri:  Man Florin Augustin, Oltean Dan Gligor si Stanescu 

Vasile. 

  Domnul secretar: aceasta sedinta a fost legal convocata de catre domnul 

primar al orasului Ocna Mures, in acest sens a emis dispozitia nr.  1903 din data de 21 

noiembrie 2012, avand urmatorul 

 

 

    PROIECT AL ORDINII DE ZI 

 

 

1. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea achizitiei publice pentru atribuirea 

contractului de prestari de servicii " Proiectare modernizare strazile V. Alecsandri, Dr. 



Ion Ratiu si T. Vladimirescu " avand cod CPV 71322500-6- Servicii de proiectare tehnica 

pentru infrastructura de transport, prin procedura " cerere de oferte " criteriul de atribuire 

fiind pretul cel mai scazut. 

Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 

 

2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea achizitiei publice pentru atribuirea 

contractului de prestari de servicii " Proiectare modernizare cartier Blocuri Uioara de 

Sus" avand cod CPV 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de 

transport, prin procedura " cerere de oferta " criteriul de atribuire fiind pretul cel mai 

scazut. 

Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 

 

3. PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea achizitiei " achizitie cosuri de gunoi 

stradal " cod CPV 34928480-6 - containere si pubele de deseuri, prin procedura " 

achizitie directa " criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut. 

Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 

4. PROIECT DE HOTARARE privind incheierea, incepand cu data de 01.11.2012 a 

contractelor de inchiriere a apartamentelor din blocurile 3AB-72 ANL si 7AB-73 ANL. 

Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu; 

5. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 

anul 2012. 

Initiator: primarul orasului Ocna Mure, jr. Vintelr Silviu; 

 Domnul primar jr. Vinteler Silviu: justificarea acestei sedinte este rectificarea 

bugetului local pe anul 2012. 

 Domnul secretar , presedinte de sedinta este domnul consilier Vinteler Ion. 

 Domnul secretar, da cuvantul domnului presedinte de sedinta. 

 Domnul presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi, toti cei 14 consilieri 

prezenti voteaza " pentru ". 

 Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta 

proiectul de hotarare nr. 1 de pe ordinea de zi. 

 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 1 de pe ordinea de zi. 

 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 1 de pe 

ordinea de zi, 14 consilieri voteaza “ pentru “ adoptandu-se astfel  Hotararea nr. 162 a 

Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 22.11.2012,  privind aprobarea 

achizitiei publice pentru atribuirea contractului de prestari de servicii " Proiectare 

modernizare strazile V. Alecsandri, Dr. Ion Ratiu si T. Vladimirescu " avand cod CPV 

71322500-6- Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport, prin 

procedura " cerere de oferte " criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut. 

 Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta 

proiectul de hotarare nr. 2 de pe ordinea de zi. 

 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 2 de pe ordinea de zi. 

 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotatare nr. 2 de pe 

ordinea de zi, 14 consilieri voteaza “ pentru “, adoptandu-se astfel Hotararea nr. 163 a 

Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 22.11.2012 privind aprobarea 

achizitiei publice pentru atribuirea contractului de prestari de servicii " Proiectare 

modernizare cartier Blocuri Uioara de Sus" avand cod CPV 71322500-6 - Servicii de 



proiectare tehnica pentru infrastructura de transport, prin procedura " cerere de oferta " 

criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut. 

 Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta 

proiectul de hotarare nr. 3 de pe ordinea de zi. 

 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 3 de pe ordinea de zi. 

 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 3 de pe 

ordinea de zi, 14 consilieri voteaza “pentru “ , adoptandu-se astfel  Hotararea nr. 164 a 

Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 22.11.2012 privind  aprobarea 

achizitiei " achizitie cosuri de gunoi stradal " cod CPV 34928480-6 - containere si pubele 

de deseuri, prin procedura " achizitie directa " criteriul de atribuire fiind pretul cel mai 

scazut. 

 Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta 

proiectul de hotarare nr. 4 de pe ordinea de zi. 

 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 4 de pe ordinea de zi. 

 Domnul viceprimar: trebuie reparate niste lucruri care trebuiau facute mai 

devreme. 

 Domnul consilier Leahu Ioan Mircea: locatarii care nu si-au platit chiria si au 

litigiu si acum se incheie un nou contract cu ei. 

 Domnul primar: banii oricum trebuie recuperati de la ei. 

 Domnul secretar: in opinia mea, solutia este cea de astazi, incheierea unor noi 

contracte. 

 Domnul Vinteler Ion: atata timp cat sunt in litigiu nu se poate incheia un nou 

contract, nici proprietarii nu pot fi evacuati. 

 Domnul viceprimar: daca domnul secretar nu studia legea nu dadea aviz favorabil 

pentru acest proiect. 

 Domnul primar: se respecta legea. 

 Domnul viceprimar: pana instanta hotaraste, ei trebuie sa plateasca chirie, pe noi 

nu ne intereseaza ca sunt in litigiu cu PREGO. 

 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotatare nr. 4 de pe 

ordinea de zi, 11 consilieri voteaza “ pentru “, domnii consilieri Dragut Augustin Iosif, 

Leahu Ioan Mircea si Ispas Aurel Costica " se abtin"  adoptandu-se astfel Hotararea nr. 

165 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 22.11.2012 privind incheierea, 

incepand cu data de 01.11.2012 a contractelor de inchiriere a apartamentelor din blocurile 

3AB-72 ANL si 7AB-73 ANL. 

 Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta 

proiectul de hotarare nr. 5 de pe ordinea de zi. 

 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 5 de pe ordinea de zi. 

 Doamna ec. Onac Aida da citire referatului cu rectificarea de buget pe anul 2012. 

 Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotatare nr. 5 de pe 

ordinea de zi, 14 consilieri voteaza “ pentru “,  adoptandu-se astfel Hotararea nr. 166 a 

Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 22.11.2012 privind rectificarea 

bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012. 

 PROBLEME CURENTE. 

 Domnul jr. Pandor Simion Nicusor da citire  contestatiei impotriva raportului 

asupra cauzelor si imprejurarilor care au adus la aparitia insolventei debitoarei si transmis 

catre AVAS, inregistrata la noi sub nr. 16031/15.11.2012. 



 - contractul incheiat  la data de 08.11.2012 intre Orasul Ocna Mures reprezentant 

de primar Vinteler Silviu si  E.ON Gaz Distributie S.A. . 

 - informare nr. 16318 din 22.11.2012 privind cheltuielile si rezultatele deplasarii 

in Suedia din perioada 28 septembrie - 4 octombrie 2012. 

 - cererea 16053 din 15.11.2012 primita de la S.C. SALPREST SRL Alba Iulia. 

  

 Sedinta se incheie la ora 19,10. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,  SECRETARUL OR. OCNA MURES, 

     Consilier, Vinteler Ion    Jr. Nicoara Florinel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        INTOCMIT, 

               Stoia Alina Lucia 

 

 


