ROMANIA
Judetul Alba
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat azi 12 decembrie 2012, cu ocazia desfasurării şedinţei “ de
îndată“ a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş.
Participă la şedintă:
- domnul primar, jr. Vinţeler Silviu
- domnul secretar, jur. Nicoară Florinel;
- domnul jr. Pandor Simion Nicusor;
- domnul Tripon Sorinel-administrator Primăria Luduş
- domnul Moldovan Cristian-primar Primăria Luduş
- doamna Stoia Alina Lucia;
- domnul Mihălţan Horea;
- domnul Nistor Cătălin;
Domnul secretar jur. Nicoară Florinel in conformitate cu dispoziţiile art.
42, p-ctul 5 din Legea nr. 215 din 21 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările si completările ulterioare, republicată in anul 2007, supune aprobării
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş procesul verbal al şedinţei anterioare, respectiv
al şedinţei ordinară din data de 29.11.2012.
Procesul verbal al şedinţei de consiliu in cauză, a fost pus la dispoziţia
doamnelor si domnilor consilieri, spre studiu, in timp util, aducându-li-se in acelasi timp
la cunoştinţă că potrivit legii, “ consilierii au dreptul ca in cadrul şedinţei să conteste
conţinutul procesului verbal si sa ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate in
şedinţa anterioară “.
Domnul secretar: la sedinta sunt prezenti un numar de 17 consilieri locali
şi anume:Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg
Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin
Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu
Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion.
Domnul secretar: este o şedinţă de îndată, această sedinta a fost legal
convocată de catre domnul primar al oraşului Ocna Mureş, in acest sens a emis dispoziţia
nr. 2023 din data de 12 decembrie 2012, având următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1. PROIECT DE HOTARARE privind. achizitiţia ,,Servicii de evaluare a domeniului
public al oraşului Ocna Mureş-cod CPV -79419000-4 ,,Servicii de consultanţă in
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domeniul evaluării”-valoare estimată (fără T.V.A) de 28000,00 lei, respectiv 6085,76
euro.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea achiziţiei publice pentru atribuirea
contractului de servicii ,,Prestări de servicii de ecarisaj în oraşul Ocna Mureş”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
3.PROIECT DE HOTARARE privind însuşirea studiilor întocmite de către S.C
Minesa-Institutul de Cercetări şi Proiectări Miniere S.A in baza Contractului de servicii
înregistrat la Primăria orasului Ocna Mureş cu numarul 8152/30.06.2012 şi aprobarea
plăţii acestora
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
4.PROIECT DE HOTARARE privind. însuşirea de către Consiliul local al oraşului
Ocna Mures a proiectului pentru lucrarea ,,amenajare teren Ocna Mureş în zona
intersecţiei str. Mihai Eminescu cu str. N. Iorga-porţiunea afectată de scufundarea de
teren din 22.12.2010-Reconstrucţie ecologică prin aducerea la forma iniţială a terenului si
plata acestui proiect
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
PROBLEME CURENTE:
Domnul secretar: dă cuvantul d-lui preşedinte de şedinţă Podariu Pavel pentru a
prelua conducerea şedinţei.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot procesul verbal al sedinţei anterioare,
respectiv al şedinţei din data de 29.11.2012. Este votat in unanimitatate
Domnul presedinte de sedintă supune la vot ordinea de zi, toti cei 17 consilieri
prezenti voteaza " pentru ".Este adoptată ordinea de zi cu unanimitate de voturi.
Domnul presedinte de sedinta dă cuvantul domnului primar pentru a prezenta
proiectul de hotarare nr. 1 de pe ordinea de zi.
Domnul primar prezintă proiectul de hotarare nr. 1 de pe ordinea de zi.
Domnul primar: dacă aveţi vreo firmă care oferă mai puţin îi aşteptăm la Primărie
să depună ofertă.
Domnul preşedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 1 de pe
ordinea de zi, 17 consilieri votează “ pentru “ şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu
Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia
Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin
Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, adoptandu-se astfel Hotararea nr. 179 a
Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 12.12.2012, privind achizitiţia
,,Servicii de evaluare a domeniului public al oraşului Ocna Mureş-cod CPV 79419000-4 ,,Servicii de consultanţă in domeniul evaluării”-valoare estimată (fără
T.V.A) de 28000,00 lei, respectiv 6085,76 euro.
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Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvantul domnului primar pentru a prezenta
proiectul de hotarare nr. 2 de pe ordinea de zi.
Domnul primar prezintă proiectul de hotarare nr. 2 de pe ordinea de zi.
Dl Man Florin:ce se face cu câinii după 10 zile?
Dl secretar: propuneţi un amendament pentru aceşti câini.
Dl viceprimar: aceasta societate ia câinii, îi deparazitează iar cei care nu fac rau
cetaţenilor o sa fie lăsaţi liberi.
Dl Man Florin: este o problemă şi trebuie rezolvată.
Dl viceprimar: suma se ridica la aproximativ 160 lei/animal.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotatare nr. 2 de pe
ordinea de zi, 16 consilieri voteaza “ pentru “ şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu
Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia
Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan
Glgligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia
Anca, Vinţeler Ion, dl Man Florin Augustin se abţine, adoptându-se astfel Hotararea nr.
180 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 12.12.2012 privind
aprobarea achiziţiei publice pentru atribuirea contractului de servicii ,,Prestări de
servicii de ecarisaj în oraşul Ocna Mureş”.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta
proiectul de hotarare nr. 3 de pe ordinea de zi.
Domnul primar prezintă proiectul de hotarare nr. 3 de pe ordinea de zi.
Domnul Leahu Ioan Mircea: valoarea contractului cat este?
Domnul primar: 250 mii lei.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 3 de pe
ordinea de zi, 17 consilieri voteaza “pentru “ , şi anume: a Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu
Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia
Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Oltean Dan Glgligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin
Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, adoptandu-se astfel Hotararea nr. 181 a
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 12.12.2012 privind însuşirea
studiilor întocmite de către S.C Minesa-Institutul de Cercetări şi Proiectări Miniere
S.A in baza Contractului de servicii înregistrat la Primăria orasului Ocna Mureş cu
numarul 8152/30.06.2012 şi aprobarea plăţii acestora.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta
proiectul de hotarare nr. 4 de pe ordinea de zi.
Domnul primar prezintă proiectul de hotarare nr. 4 de pe ordinea de zi.
Domnul Man Florin: cât costă proiectul ?
Domnul primar: 5000 de lei.
Domnul Draguţ Augustin Iosif: ni s-au propus trei variante, care o aprobăm?
Domnul primar: este vorba de vechiul amplasament, la varianta unu.
Domnul Leahu Ioan Mircea: cine va efectua monitorizarea?
Domnul primar: S.C Minesa S.A
Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotatare nr. 4 de pe
ordinea de zi, 17 consilieri voteaza “ pentru “, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu
Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia
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Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Oltean Dan Glgligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin
Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, adoptandu-se astfel Hotararea nr. 182 a
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 12.12.2012 privind însuşirea de
către Consiliul local al orasului Ocna Mures a proiectului pentru lucrarea
,,amenajare teren Ocna Mureş în zona intersecţiei str. Mihai Eminescu cu str. N.
Iorga-porţiunea afectată de scufundarea de teren din 22.12.2010-Reconstrucţie
ecologică prin aducerea la forma iniţială a terenului si plata acestui proiect.
Domnul primar prezintă informarea a Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă cu privire la zăpada care a căzut în ultimele zile în oraş şi utilajele care au
deszapezit.
Domnul primar prezintă situaţia contratului de concesiune catre SC PREGO SA
care expiră astazi, 12.12.2012 şi doreşte ca, Consiliul local al orasului Ocna Mureş să ia
act de încetarea acestui contract, SC PREGO SA să fie obligat sa predea în termen de 15
zile toate bunurile pe care le-a primit în administrare pentru ca acestea sa fie preluate şi
administrate de titularul Unitatea Administrativ Teritoriala Oraşul Ocna Mures prin
Consiliul local al orasului Ocna Mureş.
Domnul primar:în caz contrar voi fi nevoit sa sesizez autoriţăţile abilitate.
Domnul Leahu Ioan Mircea: sub ce formă se vor administra în continuare aceste
bunurişi, cine se va ocupa de acestea până la atribuirea lor altora?
Domnul primar: dacă sunteţi de acord pentru şedinşa ordinara o să venim cu un
proiect de hotarare pentru preluarea acestui patrimoniu., constituirea unei comisii de
inventariere si preluare.
Dl Viceprimar: propun imputernicirea domnului primar să se ocupe de preluarea
patrimoniului S.C PREGO SA.
Dl Leahu Ioan Mircea: nu putem aproba preluarea până nu ştim exact despre ce
bunuri este vorba.
Dl primar: din comisia de inventariere sa facă parte şi consilieri.
Dl primar si dl Ispas Aurel Costica propun ca din această comisie să facă parte dl
Leahu Ioan Mircea.
Dl Stanescu Vasile şi dl Leahu Ioan Mircea propun ca din comisie să facă parte dl
Podariu Pavel.
Dl Stoica Alin propune ca din comisie să facă parte dl Vinteler Ion.
Dl Podariu Pavel propune ca din comisie sa faca parte Olean Dan Gligor.
Dl Man Florin Augustin propune ca din comisie sa facă parte si dl Herteg Horea.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot mandatarea primarului de a inventaria
bunurile care fac obiectul contractului de concesiune cu SC PREGO SA OCna Mureş
plus comisia de inventariere propusă mai sus, 17 consilieri votează pentru aceste
propuneri si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif,
Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin
Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Glgligor, Podariu
Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion.
Dl secretar: sa vedem exact situaţia în care se află unitatea la această dată, să
vedem dacă dl Leahu Ioan Mircea mai exercită atribuţiile la SC PREGO SA pentru care a
fost mandatat.
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Dl secretar: cimitirul, capela şi alte bunuri sunt cuprinse în capittalul social al SC
PREGO SA , să vedem cum putem să-l diminuăm şi mai ales ce facem apoi cu ele.
Dl Leahu Ioan Mircea: inventarierea trebuie facută , să vedem cum putem diminua
capitalul social.
Dl secretar: eu propun ca din comisie să facă parte si reprezentanţi de la SC
PREGO SA Ocna Mureş.
Dl secretar: există un litigiu pe rol cu SC PREGO SA Ocna Mureş.
Dl secretar: Curtea De Conturi a sesizat că nu a fost stabilită şi percepută nici o
redevenţă.
Dl primar: trebuie să avem în vedere punerea în legalitate a acestei societăţi.
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul primarului de la Luduş.
Dl primar de la Luduş: am venit la dvs cu o rugăminte şi anume depozitarea
gunoiului menajer pe groapa de gunoi de pe teritoriul orasului Ocna Mureş pe o perioada
de trei luni pentru ca in martie 2013 se va deschide groapa ecologică la Sânpaul. In
prezent ducem gunoiul la Sighişoara.
Dl Aron Marin: cate tone de gunoi menajer vreţi să depozitaţi la groapa noastră de
gunoi.
Dl primar de la Luduş:15 tone/zi.
Dl preşedinte de şedinţă: avem un Regulament de funcţionare a gropii de gunoi,
singurul impediment este că unii dintre colegi au avut propunerea de a nu se depozita
gunoi din alte oraşe.
Dl Draguţ Augustin Iosif: un raspuns se poate da în şedinţa ordinară care va urma.
Dl Mihălţan Horea: întrebaţi populaţia dacă este de acord.
Dl Stanescu Vasile: solicitarea celor de la Luduş a fost acceptată cu 14 voturi pentru
in sedinţa din 30.10.2012. In anul 2010 serviciul de urgenşă a Primăriei Luduş a stat la
dispotzitia noastră pentru combaterea efectelor inundaţiilor de la Uioara de Jos fără să
aibă nici un fel de pretenţii.
Dl Nistor Ioan: sa înteşegem că vizita primarului de la Ludus este motivul pentru
care proiectul de hotarare privind modificarea Regulamentului pentru depozitarea pe
groapa de gunoi nu este pe ordinea de zi astazi?
Dl primar: eu nu am spus ca nu sunt de acord cu iniţiativa dvs, solicitarea dvs este în
circuitul Primăriei pentru redactare de referate, avize, redactare proiect de hotarâre. Toate
şedinţele noastre sunt publice, nu avem nimic de ascuns. , este vorba de vecinii nostrii din
Ludu;, dacă dvs aprobaţi vom executa, dacă nu, bine.
Dl viceprimar: noi am aprobat încheierea contractului cu cei de la Luduş, într-o
şedinţă anterioară. Şi Salprest SRL depozita pe groapă până la 8 masini pe zi dar n-am
fost îngrijoraţi că vom inota in gunoaie, Şi au depozitat pe gratis. Haideţi să facem
contractul cu Primăria Luduş şi gata. Să ne gândim ca peste puţin timp putem fi puşi în
aceeasi situaţie, de a ne ruga de altţi colegi din alte localităţi pentru a depozita gunoiul
deoarece ne închidem groapa.
Dl Vinţeler Ion: în ce calitate a fost întrebată populaţia, trebuia facut în numele unei
instituţii consultarea populaţiei.
Dl primar: pentru şedinţa urmatoare va fi facut un proiect de hotarăre cu această
problematică.
Şedinţă se încheie la ora 19,45.
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Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces-verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Jr. Podariu Pavel

SECRETARUL OR. OCNA MURES,
Jr. Nicoara Florinel

INTOCMIT,
Stoia Alina Lucia

RED/DACT: S.A
EX:3 ANEXE:0
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