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R O M Â N I A 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

  Incheiat azi  13.12.2013, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată  a Consiliului local al oraşului 

Ocna Mureş. 

Participă la sedinţă: 

                         -  domnul viceprimar, jr. Podariu Pavel Gligor,  

-   domnul secretar, jr. Florin Nicoară; 

-   domnul jr. Pandor Simion Nicusor, 

-   doamna ec.Tiuca Orian Mihaela; 

-   doamna ec. Onac Aida; 

-   domnul Păgidean Virgil –delegat sătesc de la Micoşlaca, 

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 extraordinare, ce a avut loc in 04.12.2013. 

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 cunoştinţă 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”. Procesul verbal al şedinţei 

anterioare este votat în unanimitate, respectiv toţi cei 10 consilieri prezenţi.  

Dl secretar: sunt prezenţi la sedinţă un numar de 10 consilieri şi anume:  Aron Marin,  Herţeg Horea,  

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

Pavel Gligor,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, lipsesc  domnii consilieri Baciu Ioan,  

Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Ispas Aurel Costică, Man Florin Aigustin, Oltean Dan 

Gligor, Stănescu Vasile.  

Dl secretar.să încercăm să demarăm şi lucrările acestei şedinţe a consiliului local , este un singur  

proiect înscris pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre poate fi adoptat, la şedinţă participă şi 

funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Ocna Mureş. 

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

2049 din 12.12.2013 având următorul proiect al ordinii de zi: 

PROIECT AL ORDINII DE ZI : 

       1.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind rectificarea bugetului local al oraşului Ocna Mureş pe 

anul 2013, conform anexei .  

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

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Este votată în unanimitate, toţi cei 10 consilieri 

prezenţi voteză  ,,pentru”  şi anume: Aron Marin, Herţeg Horea, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan 

Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Podariu Pavel Gligor,  Stoica Alin Sebastian, 

Cociş Dorin, Vinţeler Ion, 

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui viceprimar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 1 de 

pe ordinea de zi.   

Dl viceprimar prezintă proiectul de hotarare nr. 1 de pe ordinea de zi. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 1 de pe ordinea de zi,  10 consilieri 

votează ,,pentru” si anume: Aron Marin,  Herţeg Horea,  Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,  

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Podariu Pavel Gligor,  Stoica Alin Sebastian, Cociş 

Dorin, Vinţeler Ion,adoptându-se astfel Hotararea nr. 218 a Consiliului local al oraşului Ocna 
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Mureş din data de 13.12.2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Ocna Mureş pe 

anul 2013, conform anexei .  

Dl Baciu Ioan : declar şedinţa închisă la ora 15,30.  

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

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                                  Secretar oras, 

 Prof. Marele Adrian Cristian                                                                     jr. Florin Nicoara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,  

Ec. Tiuca Orian Mihaela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/Dact:T.O.M 

E`x:3 Anexe:0. 

 

         


