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R O M Â N I A 

Judeţul Alba 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL 

PROCES-VERBAL 

       Incheiat azi  29.11.2012, cu ocazia desfăşurarii şedinţei ordinare  a Consiliului local al oraşului 

Ocna Mures. 

Participă la sedinţă: 

                        -   domnul primar, jr. Vinţeler Silviu; 

-   domnul viceprimar, jr.Podariu Pavel; 

-   domnul secretar, jr. Florin Nicoară; 

-   domnul jr. Pandor Simion Nicuşor; 

-   doamna ec. Tiuca Orian Mihaela, 

-   doamna ec Onac Aida; 

-   domnul ing. Sanislav Nicolaie; 

-   domnul Olariu Iulian; 

-   domnul ec. Şerbu Ioan; 

- domnul Mihălţan Horea si Nistor Cătălin.  

Domnul secretar jur. Florin Nicoară, 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 de îndată ce a avut loc in 22.11.2012. 

Procesul-verbal al şedinţei de consiliu in cauză a fost pus la dispoziţia doamnelor si domnilor 

consilieri, spre studiu, in timp util, aducandu-li-se in acelaşi timp la cunostintă că, potrivit legii, 

,,consilierii au dreptul ca in cadrul şedinţei sa conteste conţinutul proceselor-verbale si sa ceară 

mentionarea exactă a opiniilor exprimate in sedinţele anterioare”. 

Dl secretar: d-nelor si d-lor consilieri sa incercăm sa demarăm lucrarile acestei şedinţe de consiliu 

local, in sală există cvorum din 17 consilieri lipsesc  domnii consilieri  Man Florin Augustin si Oltean 

Dan Gligor, sunt prezenti la sedinta un numar de 15 consilieri si 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,  Podariu Pavel Gligor, Stănescu 

Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinteler Ion. 

Dl secretar: sedinta este ordinară, convocată legal de catre dl primar in care sens a emis dispozţia nr 

1925 din 22.11.2012 având următorul proiect al ordinii de zi: 

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI: 
 

 

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii de acordare a reducerilor de la plata 

impozitului pe clădiri sau terenuri, pentru anul 2013 de care vor beneficia persoanele fizice 

îndreptăţite” 

          Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu. 

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, 

făcute pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor,ce vor fi înaintate domnului Prefect al judeţului 

Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36, p-ctele. 

2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată, cetăţenilor solicitanţi 

menţionaţi în ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

 Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu. 
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3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  repartizarea apartamentelor ANL, libere in data de 

26.11.2012, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu. 

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului trimestial de execuţie a bugetului local la 

data de  30.09.2012, conform anexelor nr 1 şi 2..  

            Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş , jr. Vinţeler Silviu. 

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind preluarea următoarelor obiective fără sarcini de la SC 

OCNA PREST SRL in patrimoniul privat al oraşului Ocna Mureş după cum urmează: magazie 

metalică in valoare de 2586,17 lei si autocontainer de gunoi in valoare de 11311,60 lei cap cilindrică: 

5491 cmc,  nr inv 4333, teren 1371,9 mp situat in Ocna Mureş str 9 mai, nr.6.   

  Iniţiator:  primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu. 

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea staţiei de epurare a oraşului Ocna Mureş din 

domeniul public in domeniul privat al oraşului Ocna Mureş in vederea demolării ei, imobil inscris in 

CF 70565 Ocna Mureş, cu nr cadastral-nr top 70565 si este format din teren si construcţiile de pe el. 

 Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu; 

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind   realizarea planului de sistematizare a traficului rutier pe 

raza oraşului Ocna Mureş prin montarea de indicatoare rutiere. 

 Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu. 

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind accepatrea donaţiei pentru terenul proprietatate privată a 

unor persoane fizice-teren arabil în suprafaţă de 941 mp, înscris in CF nr 71985 Ocna Mureş (nr. CF 

vechi 3852), cu nr top 233-12, în vederea prelungirii strazii Ciocârliei din oraşul Ocna Mureş. 

           Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu. 

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCLOM nr 136/.27.09.2012 privind numirea 

noilor reprezentanţi ai Consiliului local al oraşului Ocna Mureş în consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Ocna Mureş, 

 Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu. 

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea luării măsurilor de asigurare a serviciului public 

de salubrizare în oraşul Ocna Mureş prin negociere fără publicarea in prealabil a unui anunţ de 

participare determinată, respectv până la incheierea contractului de concesiune cu un nou operator, 

conform documentatiei aprobate prin HCLOM Nr 124/30.08.2012    

 Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu; 

 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  repartizarea unui alt spaţiu cu chirie,  pentru sediul PNL 

filiala Ocna Mureş,  spaţiu cuprins in domeniul privat al oraşului Ocna Mureş.  

          Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu. 

 

 PROBLEME CURENTE: 

 Dl secretar: dl primar doreşte sa mai introduca pe ordinea de zi inca un proiect de hotarare, nr 12 

privind aprobarea achiziţiei publice pentru atribuirea contractului de servicii ‘’prestări de servicii de 

ecarisaj in oraşul Ocna Mures” cod CPV 85200000-1 delegarea serviciului de ecarisaj, prin achiziţia 

directă, criteriul de atribuire aplicat fiind preţul cel mai scăzut.    

Dl secretar: trebuie ales preşedinte de sedintă. Dl Stănescu Vasile il propune pe domnul Podariu 

Pavel. Domnii consilieri Barbu Ioan Daniel si Ispas Aurel Costica il propun tot pe dl Podariu Pavel. 
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Se supune la vot propunerea domnului Stanescu Vasile, 14 consilieri votează ,,pentru”  astfel încat 

este ales preşedinte de sedinţă dl. Podariu Pavel. 

Dl Podariu Pavel supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare, din data de 22.11.2012. Este 

votat in unanimitate, adica 15 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, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena,  Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, 

Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinteler Ion., lipsesc domnii consilieri Man Florin 

Augustin şi Oltean Dan Gligor.  

Dl secretar dă cuvantul d-lui Podariu Pavel pentru a prelua conducerea şedinţei.  

Dl Podariu Pavel supune la vot ordinea de zi, cu cele 11 proiecte de hotarare si proiectul nr 12. Este 

votata in unanimitatae, respectv 15 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,  Podariu Pavel Gligor, Stănescu 

Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinteler Ion., lipsesc domnii consilieri Man Florin 

Augustin şi Oltean Dan Gligor.  

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvantul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr 1 de pe 

ordinea de zi.   

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

Dl Stănescu Vasile de la comisia 2 propune ca amendament ca in cuprinsul hotărârii să fie introdus 

articolul 3 din referat si anume: ,,anchetele sociale se vor efectua respectndu-se prevederile Legii 

416/2001 privind ajutorul social si a HG 50/2011 privind Normele de aplicare a Legii 416/2006 

privind ajutorul social”. 

Comisia nr 1 dă aviz favorabil acestui proiect de hotarare cu amendamentul propus de catre dl 

Stanescu Vasile de la comisia nr 2.  

Dl Drăguţ Augustin Iosif: vor fi cetaţeni care nu primesc ajutor de încălzire si nici reducere de 

impozit, să fim foarte atenţi la aceste aspecte. 

Dl primar evidenţiază necesitatea anchetei sociale.  

Dl primar: aceste scutiri sunt asimilabile insolvabilului.  

Dl Podariu Pavel : in fiecare an au fost trecuţi pentru scutire persoane care nu ar fi meritat.  

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul propus de catre dl Stanescu Vasile, 15 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, Marele Adrian Cristian, 

Nicoară Marcela Elena,  Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia 

Anca, Vinţeler Ion.   

Dl Podariu Pavel supune la vot proiectul de hotarare nr 1 de pe ordinea de zi  în întregime, cu 

amendamentul propus de către dl Stănescu Vasile, 15 consilieri voteaza ,,pentru” si 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,  Podariu Pavel 

Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, lipsesc motivat 

domnii consilieri  Man Florin Augustin si Oltean Dan Gligor  adoptăndu-se astfel Hotararea nr 167 

a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 27.11.2012 privind aprobarea procedurii 

de acordare a reducerilor de la plata impozitului pe clădiri sau terenuri, pentru anul 2013 de 

care vor beneficia persoanele fizice îndreptăţite.  

Dl preşedinte de şedinţa da cuvantul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr. 2 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectiul de hotărâre nr 2 de pe ordinea de zi.  

Comisiile nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

Dl preşedinte de sedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 2 de pe ordinea de zi, 15 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, Marele Adrian Cristian, 

Nicoară Marcela Elena,  Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia 
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Anca, Vinţeler Ion, lipsesc motivat domnii consilieri  Man Florin Augustin si Oltean Dan Gligor  

adoptăndu-se astfel Hotararea nr 168 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 

27.11.2012 privind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, făcute pe baza 

verificării situaţiei juridice a terenurilor,ce vor fi înaintate domnului Prefect al judeţului Alba, 

în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36, p-

ctele. 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată, cetăţenilor 

solicitanţi menţionaţi în ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Dl preşedinte de şedintă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr 3 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr 3 de pe ordinea de zi.  

Comisiile nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect  de hotarare nr 3 de pe ordinea de zi. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de  hotarare nr 3 de pe ordinea de zi, 15 consilieri 

votează ,,pentru” si  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,  Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia 

Anca, Vinţeler Ion, lipsesc motivat domnii consilieri  Man Florin Augustin si Oltean Dan Gligor  

adoptandu-se astfel Hotararea nr 169 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 

27.11.2012 privind repartizarea apartamentelor ANL, libere in data de 26.11.2012, conform 

anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

.Dl preşedinte de şedinţă dă cuvăntul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr 4 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr 4 de pe ordinea de zi.  

Comisiile nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare. 

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr 4 de pe ordinea de zi.  

Dl Drăguţ Augustin Iosif: ce aprobăm, proiectul sau lucrarea? 

Dl preşedinte de şedinta supune la vot proiectul de hotarare nr 4 de pe ordinea de zi, 15 consilieri 

votează ,,pentru” si 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,  Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia 

Anca, Vinţeler Ion, lipsesc motivat domnii consilieri  Man Florin Augustin si Oltean Dan Gligor  

adoptandu-se astfel Hotararea nr. 170 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 

27.11.2012 privind aprobarea contului trimestial de execuţie a bugetului local la data de  

30.09.2012, conform anexelor nr 1 şi 2.  

.Dl preşedinte de şedintă dă cuvantul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr 5 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr 5 de pe ordinea de zi.  

Comisiile  nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr 5 de pe ordinea de zi, 15 consilieri 

voteaza  ,,pentru” si 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,  Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia 

Anca, Vinteler Ion, lipsesc motivat domnii consilieri  Man Florin Augustin si Oltean Dan Gligor  ,  

adoptandu-se astfel Hotararea nr. 171 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 

27.11.2012 privind preluarea următoarelor obiective fără sarcini de la SC OCNA PREST SRL 

în patrimoniul privat al oraşului Ocna Mureş după cum urmează: magazie metalică in valoare 

de 2586,17 lei si autocontainer de gunoi in valoare de 11311,60 lei cap cilindrică: 5491 cmc,  nr 

inv 4333, teren 1371,9 mp situat in Ocna Mureş str 9 mai, nr.6.   

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvantul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 6 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 6 de pe ordinea de zi.  

Comisiile  nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare. 
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Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 6 de pe ordinea de zi, 15 consilieri 

votează ,,pentru” si 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,  Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia 

Anca, Vinţeler Ion, lipsesc motivat domnii consilieri  Man Florin Augustin si Oltean Dan Gligor  

adoptându-se astfel Hotararea nr. 172 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 

27.11.2012 privind trecerea staţiei de epurare a oraşului Ocna Mureş din domeniul public in 

domeniul privat al oraşului Ocna Mureş in vederea demolării ei, imobil inscris in CF 70565 

Ocna Mureş, cu nr cadastral-nr top 70565 si este format din teren si construcţiile de pe el.. 

Dl preşedinte de şedintă da cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr 7 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 7 de pe ordinea de zi 

Comisiile nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare. 

Dl Stănescu Vasile: sa fim atenţi pentru semnalizarea intersecţiei dintre străzile Ecaterina Varga si M. 

Kogălniceanu.  

Dl preşedinte de sedinţă supune la vot proiectul de hotarare nr. 7 de pe ordinea de zi, 15 consilieri 

votează ,,pentru” si 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,  Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia 

Anca, Vinţeler Ion, lipsesc motivat domnii consilieri  Man Florin Augustin si Oltean Dan Gligor  .,  

adoptându-se astfel Hotararea nr. 173 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 

27.11.2012 privind realizarea planului de sistematizare a traficului rutier pe raza oraşului Ocna 

Mureş prin montarea de indicatoare rutiere. 

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 8 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 8 de pe ordinea de zi 

Comisia nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 8 de pe ordinea de zi, 15 consilieri 

votează ,,pentru” si 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,  Podariu Pavel Gligor, Stanescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia 

Anca, Vinţeler Ion, lipsesc motivat domnii consilieri  Man Florin Augustin si Oltean Dan Gligor  

adoptându-se astfel Hotararea nr. 174 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 

27.11.2012 privind accepatrea donaţiei pentru terenul proprietatate privată a unor personae 

fizice-teren arabil în suprafaţă de 941 mp, înscris in CF nr 71985 Ocna Mureş (nr. CF vechi 

3852), cu nr top 233-12, în vederea prelungirii strazii Ciocârliei din oraşul Ocna Mureş. 

Dl preşedinte de sedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr 9 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 9 de pe ordinea de zi. 

Comisiile nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 9 de pe ordinea de zi, 14 consilieri 

voteaza ,,pentru” si anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, 

Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară 

Marcela Elena,  Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia Anca, 

Vinţeler Ion, dl Baciu Ioan nu votează, lipsesc motivat domnii consilieri  Man Florin Augustin si 

Oltean Dan Gligor adoptându-se astfel Hotararea nr. 175 a Consiliului local al oraşului Ocna 

Mureş din data de 27.11.2012 privind modificarea HCLOM nr 136/.27.09.2012 privind numirea 

noilor reprezentanţi ai Consiliului local al oraşului Ocna Mureş în consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Ocna Mureş, 

Dl preşedinte de şedintă dă cuvantul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr 10 de pe 

ordinea de zi.   
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Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr.10 de pe ordinea de zi 

Comisiile nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare. 

Dl Pandor Nicuşor: să numim şi doi consilieri in comisie.  

Dl Leahu Ioan Mircea îl propune pe dl Aron Marin  

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot propunerea domnului Leahu Ioan Mircea, 13 consilieri votează 

,, penrtru”şi anume: Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel 

Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena,  

Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinteler Ion, domnul Aron Marin nu 

votează iar dl Stanescu Vasile nu e în sală, lipsesc motivat domnii consilieri Man Florin Augustin si 

Oltean Dan Gligor,  astfel incât dl Aron Marin face parte din această comisie.    

Doamna Şlip Claudia Anca propune ca din comisie sa faca parte si dl consilier Leahu Ioan Mircea. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot propunerea doamnei Şilip Claudia Anca, 13 consilieri votează 

,,pentru”şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, 

Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena,  Podariu 

Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, dl Leahu Ioan Mircea nu 

votează, iar dl Stănescu Vasile nu e in sală, lipsesc motivat domnii consilieri  Man Florin Augustin si 

Oltean Dan Gligor., astfel încât dl Leahu Ioan Mircea face parte din această comisie. 

Dl preşedinte de sedinţă supune la vot proiectul de hotarare nr. 9 de pe ordinea de zi în întregime, cu 

propunerile făcute de dl consilier Leahu Ioan Mircea si doamna consilier Şilip Claudia Anca 12 

consilieri voteaza ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas 

Aurel Costică, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena,  Podariu Pavel 

Gligor, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion,  se abţin domnul Drăguţ Augustin 

Iosif şi doamna Jurj Claudia Daciana, domnul Stănescu Vasile nu e in sală, lipsesc motivat domnii 

consilieri  Man Florin Augustin si Oltean Dan Gligor  adoptându-se astfel Hotararea nr. 176 a 

Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 27.11.2012 privind aprobarea luării 

măsurilor de asigurare a serviciului public de salubrizare în oraşul Ocna Mureş prin negociere 

fără publicarea in prealabil a unui anunţ de participare determinată, respectv până la 

incheierea contractului de concesiune cu un nou operator conform documentaţiei aprobate prin 

HCLOM Nr 124/30.08.2012    

 Dl preşedinte de şedinţă dă cuvantul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr 11 de pe 

ordinea de zi.  

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 11 de pe ordinea de zi. 

Comisiile nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare. 

Dl Aron Marin: spaţiul pe care l-am primit necesită nişte reparaţii şi dorim deducerea cheltuielilor 

care se vor face. . 

Dl viceprimar: se va face ulterior un proiect cu această problemă. 

Dl Stanescu Vasile: preţul cuprinde TVA si este pentru tot spatiul? 

Dl Şerbu Ioan: nu se plateşte TVA  şi  suma de 22,50 lei/luna este pentru tot spaţiul.  

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare nr. 11 de pe ordinea de zi, 15 consilieri 

voteaza ,,pentru” si 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,  Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia 

Anca, Vinţeler Ion, lipsesc motivat domnii consilieri  Man Florin Augustin si Oltean Dan Gligor  

adoptându-se astfel Hotararea nr. 177 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 

27.11.2012 privind repartizarea unui alt spatiu cu chirie,  pentru sediul PNL filiala Ocna 

Mureş,  spaţiu cuprins in domeniul privat al oraşului Ocna Mureş 

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvantul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr 12 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 12 de pe ordinea de zi. 

Comisiile nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare. 
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Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare nr. 12 de pe ordinea de zi, 15 consilieri 

votează ,,pentru” si 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,  Podariu Pavel Gligor, Stanescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia 

Anca, Vinţeler Ion, lipsesc motivat domnii consilieri  Man Florin Augustin si Oltean Dan Gligor  

adoptându-se astfel Hotararea nr. 178 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 

27.11.2012 privind aprobarea achiziţiei publice pentru atribuirea contractului de servicii 

‘’prestari de servicii de ecarisaj in oraşul Ocna Mures” cod CPV 85200000-1 delegarea 

serviciului de ecarisaj, prin achiziţia directa, criteriul de atribuire aplicat fiind preţul cel mai 

scăzut. 

Dl Pandor Nicusor prezintă expunerea de motive a domnului consilier Leahu Ioan Mircea privind 

intocmirea pentru şedinţă urmatoare a unui proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a depozitului de deşeuri nepericuloase a orasului Ocna Mureş.    

Dl Podariu Pavel: declar şedinţa închisă la ora 18,00. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                                  Secretar oras, 

  Jr. Podariu Pavel                                                                                  jr. Florin Nicoara 
 

 

 

Intocmit,  

Ec Tiuca Orian Mihaela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/Dact:T.O.M 

E`x:3 Anexe:0. 


