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R O M Â N I A 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL 

PROCES VERBAL  

   Incheiat azi  29.10.2013, cu ocazia desfăşurarii şedinţei ordinare  a Consiliului local al oraşului 

Ocna Mureş. 

Participă la sedinţă: 

                        -   domnul primar, jr. Vinţeler Silviu; 

-   domnul secretar, jr. Florin Nicoară; 

-   domnul jr. Pandor Simion Nicusor, 

-   doamna ec. Tiuca Orian Mihaela, 

-   doamna ec. Onac Aida; 

-   domnul ing. Nicoară Ciprian; 

-   domnul Mureşan Marius –delegat sătesc Cisteiul de Mureş; 

-   domnul Păgidean Virgil-delegat sătesc Micoşlaca 

-   domnul Iacob Tinie; 

                        -   domnul Iacob Adrian; 

                        -   domnul Kolosvari Csaba; 

                        -   domnul Horea Mihălţan-reprezentantul presei. 

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 15.10.2013. 

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 15 consilieri prezenţi.  

Dl secretar:  sunt prezenţi la sedinţă un numar de 15 consilieri 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, Stănescu 

Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, lipsesc  domnul consilier Oltean Dan Gligor 

şi Podariu Pavel Gligor, este  întrunit cvorumul legal, la şedinţă participă şi funcţionari publici, mai 

participă şi delegaţi săteşti de la Cisteiul de Mureş şi Micoşlaca, salutăm prezenţa reprezentantului  

presei dl Horea Mihălţan. . 

Dl secretar:să demarăm şi lucrările acestei şedinţe  a Consiliul local al oraşului Ocna Mureş. 

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

1181 din 23.10.2013 având următorul proiect al ordinii de zi: 

 

                                                     PROIECT AL ORDINII DE ZI : 

1. PROIECT DE HOTARARE privind încetarea, începând cu data de 1 noiembrie  2013, a 

Contractului de închiriere nr. 13252/15.10.2010 privind terenul  situat  în orasul Ocna Mureş, în 

parcarea amenajată între bl.35 şi bl. 31, judeţul Alba, locul nr 26  în suprafaţă de 12,50 mp (2,5 ml 

/5ml) teren cu destinaţie de parcare auto. 

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

2. PROIECT DE HOTARARE  privind incetarea, începând cu data de 1 noiembrie  2013, a 

Contractului de concesiune nr. 4308/09.05.2005 privind spaţiul  situat  în orasul Ocna Mureş, sat 

Războieni-Cetate,  nr.150 în suprafaţă de 44,25 mp(format din două încăperi în suprfaţă de 37,25 mp 

şi a cotei de ½ părţi din holuri şi grup social aferent în suprafaţă de 7 mp). 
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         Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 
  

3. PROIECT DE HOTARARE  privind incetarea, începând cu data de 1 noiembrie  2013, a 

Contractului de concesiune nr. 18036/30.12.2009 privind terenul  situat  în orasul Ocna Mureş, sat 

Războieni-Cetate, str. Garii, nr 228/N înscris in CF nr 70276-Ocna Mureş cu nr top 359/2/31 în 

suprafaţă de 700 mp.  

         Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  
 

4. PROIECT DE HOTARARE privind incetarea, începând cu data de 1 noiembrie  2013, a 

Contractului de concesiune nr. 3472/02.05.2005 privind terenul  situat  în orasul Ocna Mureş,  str. 

Lalelelor, nr. 5 înscris în CF nr. 1-Ocna Mureş, cu nr top 1454/138/5 în suprafaţă de 250 mp şi 

încetarea contractului de concesiune nr 3474/02.05.2005 privind terenul situat în Ocna Mureş , str 

Lalelelor, nr 3 înscris în CF. 1 Ocna Mureş  cu nr. top.1454/138/4 în suprafaţă de 250 mp  

         Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  
 

5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de 

lucrări nr 8081 din 20.05.2013 pentru investiţia,,modernizare str. V. Alecsandri, Dr. I. Raţiu şi T. 

Vladimirescu”  executată de SC CEZIANA STAR S.R.L. 

         Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  
 

6. PROIECT DE HOTARARE  privind înscrierea, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a 

terenului proprietate de stat  în suprafaţă de 700 mp, înscris în  C.F. nr. 129 Războieni, cu nr top 

359/2/4,   situat administrativ în Ocna Mureş, sat Războieni-Cetate, nr 229 J în vederea clarificării 

situaţiei juridice a terenului în cauză. 

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  

 

7.  PROIECT DE HOTARARE privind incetarea, începând cu data de 11 decembrie  2013, a 

Contractului de concesiune nr. 12615/29.10.2004 privind spaţiul Cabinet stomatologic nr 5,  situat  în 

oraşul Ocna Mureş,  strada str. Axente Sever, nr. 43A, jud. Alba, în suprafaţă de 16,27 mp. 

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

  

8.  PROIECT DE HOTARARE privind suspendarea , începând cu data de 1 noiembrie 2013,  a 

Contractului de concesiune nr. 12616/29.10.2004 privind spaţiul Cabinet stomatologic nr 5,  situat  în 

orasul Ocna Mureş,   strada str. Axente Sever, nr. 43A, jud. Alba, în suprafaţă de 16,27 mp. 

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 
 

9. PROIECT DE HOTARARE  privind  vânzarea, prin licitaţie publică a terenului proprietate 

privată a oraşului Ocna Mureş înscris în CF 70195 Ocna Mureş, cu nr top 846/19/4-teren construcţii 

în suprafaţă de 672 mp situat în Ocna Mureş, str. Lungă, nr.156, jud Alba. 

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

 

10. PROIECT DE HOTARARE  privind  vânzarea, prin licitaţie publică a terenului proprietate 

privată a oraşului Ocna Mureş înscris în CF 72323 Ocna Mureş, cu nr top 846/19/1/1/2-arător în 

suprafaţă de 3593 mp situat în Ocna Mureş, str. Lungă, nr.156 B, jud Alba. 

    Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

 

11. PROIECT DE HOTARARE  privind  vânzarea, prin licitaţie publică a terenului proprietate 

privată a oraşului Ocna Mureş înscris în CF Ocna Mureş, cu nr top 912/1, 913/1, 100/2, 100/3, 100/4, 

100/5-în suprafaţă de  4115 mp situat în Ocna Mureş, str. M. Eminescu, nr. 4, jud Alba. 

    Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 
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12. PROIECT DE HOTARARE  privind rectificarea bugetului local al oraşului Ocna Mureş pe anul 

2013 conform anexei şi modificarea listelor de investiţii conform anexelor. 

    Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

 

13. PROIECT DE HOTARARE  privind organizarea festivalului de folclor interjudeţean ,,Mureş pe 

marginea ta”în data de 10.11.2013. 

    Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

 

14. PROIECT DE HOTARARE  privind achiziţia publică pentru încheierea unui contract de 

prestări de servicii de ,,dirigenţie de şantier” pentru lucrarea de investiţii ,,Reconstrucţie canale de 

gardă Ocna Mureş”, prin achiziţie directă cu preţul cel mai scăzut. 

    Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

 

15. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de 

lucrări nr 13800 din 02.09.2013 pentru investiţia ,,Modernizare Casa de Cultură Ocna Mureş” 

    Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

PROBLEME CURENTE: 

Dl secretar: în invitaţia la şedinţă sunt înscrise suplimentar proiectele de hotărâre nr 16 privind 

înscrierea, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a terenului proprietate de stat  în suprafaţă de 438 

mp, înscris în  C.F. nr.70367 Ocna Mureş provenită din conversia  de pe hârtie a CF nr 506, cu nr top 1071,   

situat administrativ în Ocna Mureş, str. 9 Mai, nr 8 în vederea clarificării situaţiei juridice a terenului în cauză,  

proiect de hotărâre nr 17 privind încheierea unui ,,PROTOCOL” între AFP Alba şi oraşul Ocna Mureş 

privind încasarea de către Serviciul Venituri ale bugetului local, Impozite şi Taxe Locale a impozitului 

şi contribuţiilor din actrivităţi agricole conform modelului anexat, proiectul de hotărâre nr 18 privind  

înscrierea, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a imobilului înscris in CF nr 70156-U1-U5-

Ocna Mureş (CF vechi 1986)  proprietate de stat  în suprafaţă de 45 mp, apartament nr 4 compus din 

:2 camere, 1 bucătărie, 1 baie, 1 hol, 1 cămară, 1 debara, cota de 16/330 parte teren aferent în CF col 

70156,  cu nr top 289/2/1/IV,   situat administrativ în Ocna Mureş, str. M. Kogălniceanu, bl.30, sc. B, 

ap.4,  în vederea clarificării situaţiei juridice a terenului în cauză, proiect de hotărâre nr 19 privind  

aprobarea comisiei  pentru analizarea contestaţiilor la  repartizarea locuinţelor sociale, proiectul de 

hotărâre nr 20 privind înscrierea, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a terenului proprietate de 

stat  în suprafaţă de 673 mp, înscris în  C.F. nr.71397 Ocna Mureş (CF vechi 3238 /Ocna Mureş), cu nr top 

924/2/3/1, situat administrativ în Ocna Mureş, str.M. Eminescu, nr 25 în vederea clarificării situaţiei juridice a 

terenului în cauză. De asemenea domnul primar doreşte să mai introducă pe ordinea de zi proiectul de hotărâre 

nr 21 privind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de cesiune privitor la Contractul de 

închiriere nr 11301/16.09.2010 

Dl secretar: dl primar doreşte să reducă numărul de proiecte înscrise pe ordinea de zi, retragănd de pe 

ordinea de zi proiectele de hotărâre nr 9, 10, în loc de proiectul nr 15 va fi o informare, şi retreage 

proiectul de hotărâre nr 18 de pe ordinea de zi. 

Dl secretar: am avizat de legalitate toate proiectele de hotărâri mai puţin cele care nu vor intra pe 

ordinea de zi. . 

Dl secretar: rog pe domnul preşedinte de şedinţă Baciu Ioan să preia de iure şi de facto conducerea 

şedinţei. 

Dl Baciu  Ioan: supun la vot ordinea de zi cu cele 17 proiecte de hotărâre rămase pe ordinea de zi. 

Ordinea de zi este votată în unanimitate, toţi cei 15 consilieri prezenţi votează ,,pentru” ordinea de zi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Dl Baciu Ioan: dă cuvântul d-lui Iacob Tinie. 

Dl Iacob Tinie: doreşte vânzarea terenurilor de pe strada Lungă, nr 156. 

Dl Primar: proiectul este făcut, nu putem vinde deocamdată datorită Legii nr 165/2013 cu 

retrocedările. 

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

ordinea de zi.   
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Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr 1 de pe ordinea de zi.  

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

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare nr.1 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, Man Florin Augustin, 

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, 

Vinţeler Ion,  adoptându-se astfel Hotararea nr. 167 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş 

din data de 29.10.2013 privind încetarea, începând cu data de 1 noiembrie  2013, a Contractului 

de închiriere nr. 13252/15.10.2010 privind terenul  situat  în orasul Ocna Mureş, în parcarea 

amenajată între bl.35 şi bl. 31, judeţul Alba, locul nr 26  în suprafaţă de 12,50 mp (2,5 ml /5ml) 

teren cu destinaţie de parcare auto. 

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvăntul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 2 de pe 

ordinea de zi.   

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

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

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare nr 2 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, Man Florin Augustin, 

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, 

Vinţeler Ion,  adoptându-se astfel Hotararea nr. 168 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş 

din data de 29.10.2013 privind incetarea, începând cu data de 1 noiembrie  2013, a Contractului 

de concesiune nr. 4308/09.05.2005 privind spaţiul  situat  în orasul Ocna Mureş, sat Războieni-

Cetate,  nr.150 în suprafaţă de 44,25 mp(format din două încăperi în suprafaţă de 37,25 mp şi a 

cotei de ½ părţi din holuri şi grup social aferent în suprafaţă de 7 mp).  

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 hotarare nr 3 de pe ordinea de zi.  

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

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, Man Florin Augustin, 

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, 

Vinţeler Ion,  adoptându-se astfel Hotararea nr. 169 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş 

din data de 29.10.2013 privind incetarea, începând cu data de 1 noiembrie  2013, a Contractului 

de concesiune nr. 18036/30.12.2009 privind terenul  situat  în orasul Ocna Mureş, sat Războieni-

Cetate, str. Gării, nr 228/N înscris in CF nr 70276-Ocna Mureş cu nr top 359/2/31 în suprafaţă 

de 700 mp.  

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre 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 preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre 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, Man Florin Augustin, 

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, 

Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 170 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din 

data de 29.10.2013 privind incetarea, începând cu data de 1 noiembrie  2013, a Contractului de 

concesiune nr. 3472/02.05.2005 privind terenul  situat  în orasul Ocna Mureş,  str. Lalelelor, nr. 

5 înscris în CF nr. 1-Ocna Mureş, cu nr top 1454/138/5 în suprafaţă de 250 mp şi încetarea 

contractului de concesiune nr 3474/02.05.2005 privind terenul situat în Ocna Mureş , str 

Lalelelor, nr 3 înscris în CF. 1 Ocna Mureş  cu nr. top.1454/138/4 în suprafaţă de 250 mp. 
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Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 5 de pe 

ordinea de zi.   

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

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

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5 de pe ordinea de zi, 14 consilieri 

votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas Aurel 

Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, 

Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion,  se abţine 

dl Drăguţ Augustin Iosif, adoptându-se astfel Hotararea nr. 171 a Consiliului local al oraşului 

Ocna Mureş din data de 29.10.2013 privind aprobarea contractării în vederea executării 

lucrărilor suplimentare necesare  pentru finalizarea  investiţiei ,,modernizare str. V. Alecsandri, 

Dr. I. Raţiu şi T. Vladimirescu”conform contractului nr 8081 din 20.05.2013. 

Dl preşedinte de şedintă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr 6 de pe 

ordinea de zi.   

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

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

Dl preşedinte de sedinţă supune la vot proiectul de hotarare 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, Man Florin Augustin, 

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, 

Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 172 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din 

data de 29.10.2013  privind înscrierea, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a terenului 

proprietate de stat  în suprafaţă de 700 mp, înscris în  C.F. nr. 129 Războieni, cu nr top 359/2/4,   

situat administrativ în Ocna Mureş, sat Războieni-Cetate, nr 229 J în vederea clarificării 

situaţiei juridice a terenului în cauză. 

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 7 de pe 

ordinea de zi.   

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

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

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 7 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, Man Florin Augustin, 

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, 

Vinţeler Ion,   adoptându-se astfel Hotararea nr. 173 a Consiliului local al orasului Ocna Mures 

din data de 29.10.2013 privind incetarea, începând cu data de 11 decembrie  2013, a 

Contractului de concesiune nr. 12615/29.10.2004 privind spaţiul Cabinet stomatologic nr 5,  

situat  în orasul Ocna Mureş,  strada str. Axente Sever, nr. 43A, jud. Alba, în suprafaţă de 16,27 

mp. 

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

ordinea de zi.   

Comisiile 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, Man Florin Augustin, 

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, 

Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 174 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din 

data de 29.10.2013 privind suspendarea , începând cu data de 1 noiembrie 2013,  a Contractului 

de concesiune nr. 12616/29.10.2004 privind spaţiul Cabinet stomatologic nr 5,  situat  în orasul 

Ocna Mureş,   strada str. Axente Sever, nr. 43 A, jud. Alba, în suprafaţă de 16,27 mp. 

 Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 11 de pe 

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

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

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 11 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, Man Florin Augustin, 

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, 

Vinţeler Ion,  adoptându-se astfel Hotararea nr. 175 a Consiliului local al orasului Ocna Mures 

din data de 29.10.2013 privind  înscrierea, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a 

terenului proprietate de stat  în suprafaţă de 1000 mp, înscris în  C.F. nr.70188 Ocna Mureş, cu 

nr top 912/1 şi  a terenului proprietate de stat în suprafaţă de 1348 mp, inscris in CF nr 70188 

Ocna Mureş, cu nr top 913/1 terenuri  situate administrativ în Ocna Mureş, str M. Eminescu, nr 

4A, în vederea clarificării situaţiei juridice a terenurilor în cauză. 

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 12 de pe 

ordinea de zi.   

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

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

Dl preşedinte de şedintă 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, Man Florin Augustin, 

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, 

Vinţeler Ion,  adoptându-se astfel Hotararea nr. 176 a Consiliului local al orasului Ocna Mures 

din data de 29.10.2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Ocna Mureş pe anul 2013 

conform anexei nr .1 şi modificarea listei de investiţii conform anexei nr.2. 

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 13 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 13 de pe ordinea de zi. 

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

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 13 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, Man Florin Augustin, 

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, 

Vinţeler Ion,  adoptându-se astfel Hotararea nr. 177 a Consiliului local al orasului Ocna Mures 

din data de 29.10.2013 privind organizarea festivalului de folclor interjudeţean ,,Mureş pe 

marginea ta”în data de 10.11.2013. 

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 14 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 14 de pe ordinea de zi. 

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

  Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 14 de pe ordinea de zi,  14 consilieri 

votează ,,pentru” si anume:Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg 

Horea, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, 

Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, domnul 

Ispas Aurel Costică nu este în sală,  adoptându-se astfel Hotararea nr. 178 a Consiliului local al 

orasului Ocna Mures din data de 29.10.2013 privind achiziţia publică pentru încheierea unui 

contract de prestări de servicii de ,,dirigenţie de şantier” pentru lucrarea de investiţii 

,,Reconstrucţie canale de gardă Ocna Mureş”, prin achiziţie directă cu preţul cel mai scăzut. 

 Dl primar citeşte o informare în loc de proiectul nr 15, adresată Consiliului Local al oraşului Ocna 

 Mureş prin care primarul oraşului Ocna Mureş informează că, în data de 25.10.2013 a  avut loc 

negocierea fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare pentru încheierea unui act adiţional la 

contractul numărul 13800 din 02.09.2013 având ca obiect Lucrări de modernizare Casa de Cultură 

Ocna Mureş. În urma încheierii actului adiţional valoarea lucrărilor va creşte cu suma de 13283,17 
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fără T.V.A, această creştere încadrându-se în valoarea totală a lucrărilor aprobată în Consiliul Local 

care este de 120900,00 lei fără T.V.A (în urma suplimentării valorii lucrărilor prin act adiţional 

valoarea totală a contractului va fi de 119508, 58 fără T.V.A). Cantitatea suplimentară de materiale şi 

lucrări este prezentată în Nota de Comandă suplimentară nr 1/2013 întocmită de Proiectatntul 

lucrărilor, SC AREAL ARHITECTURĂ SRL, anexată prezentei informări. Termenul de execuţie a 

lucrărilor nu va fi majorat.  

  Consilierii sunt de acord cu această informare.  

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 16 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 16 de pe ordinea de zi. 

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

  Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 16 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, Man Florin Augustin, 

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, 

Vinţeler Ion,  adoptându-se astfel Hotararea nr. 179 a Consiliului local al orasului Ocna Mures 

din data de 29.10.2013 privind înscrierea, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a 

terenului proprietate de stat  în suprafaţă de 438 mp, înscris în  C.F. nr.70367 Ocna Mureş 

provenită din conversia  de pe hârtie a CF nr 506, cu nr top 1071,   situat administrativ în Ocna 

Mureş, str. 9 Mai, nr 8 în vederea clarificării situaţiei juridice a terenului în cauză. 

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 17 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 17 de pe ordinea de zi. 

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

  Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 17 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, Man Florin Augustin, 

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, 

Vinţeler Ion,  adoptându-se astfel Hotararea nr. 180 a Consiliului local al orasului Ocna Mures 

din data de 29.10.2013 privind încheierea unui ,,PROTOCOL” între AFP Alba şi oraşul Ocna 

Mureş privind încasarea de către Serviciul Venituri ale bugetului local, Impozite şi Taxe Locale 

a impozitului şi contribuţiilor din actrivităţi agricole conform modelului anexat. 

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 19 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 19 de pe ordinea de zi. 

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

Dl primar: să propuneţi doi consilieri locali care să facă parte din acestă comisie.  

Dl Leahu Ioan Mircea îl propune ca din acestă comisie să facă parte dl consilier Drăguţ Augustin 

Iosif.  

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot propunerea d-lui Leahu Ioan MIrcea, 14 consilieri votează 

pentru ca din această comisie să facă parte dl consilier Drăguţ Augustin Iosif şi anume: Aron Marin, 

Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel,  Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan 

Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, 

Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion. 

Dl Aron Marin îl propune ca din această comisie să facă parte domnul consilier Herţeg Horea.  

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot propunerea d-lui Aron Marin , 14 consilieri votează pentru ca 

din această comisie să facă parte dl consilier Herţeg Horea şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu 

Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Ipas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, 

Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin 

Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion. 
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Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 19 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, Man Florin Augustin, 

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, 

Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 181 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din 

data de 29.10.2013 privind aprobarea comisiei  pentru analizarea contestaţiilor la  repartizarea 

locuinţelor sociale. 

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 20 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 20 de pe ordinea de zi. 

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

  Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 20 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, Man Florin Augustin, 

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, 

Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 182 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din 

data de 29.10.2013 privind înscrierea, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a terenului 
proprietate de stat  în suprafaţă de 673 mp, înscris în  C.F. nr.71397 Ocna Mureş (CF vechi 3238 /Ocna 

Mureş), cu nr top 924/2/3/1, situat administrativ în Ocna Mureş, str.M. Eminescu, nr 25 în vederea 

clarificării situaţiei juridice a terenului în cauză. 

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 21 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 21 de pe ordinea de zi. 

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

  Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 21 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, Man Florin Augustin, Marele 

Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler 

Ion, adoptându-se astfel Hotararea nr. 182 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 

29.10.2013 privind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de cesiune privitor la 

Contractul de închiriere nr 11301/16.09.2010. 

 Probleme curente. 

    Dl Pandor Simion Nicuşor prezintă adresa nr 16116/23.10.2013 a Casei de insolvenţă Transilvania 

SPRL privind cumpărarea activului ,,stadion Unirea”. S-a făcut adresă către Casa de insolvenţă 

Transilvania  SPRL prin care le-am comunicat că ne menţinem oferta iniţială pentru cumpărarea 

activului denumit STDION UNIREA la suma de 35000 euro plus TVA, iar plata preţului se va putea 

face ulterior aprobării bugetului oraşului Ocna Mureş pe anul 2014. 

   Dl primar: T.V.A-ul nu se recuperează. Consilierii sunt de acord în unanimitate cu această adresă, 

respectiv toti cei 15 consilieri prezenţi 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, Stănescu Vasile, 

Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion. 

   Şedinţa se incheie la ora 18,30.  

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

Preşedinte de şedinţă,                                                                                  Secretar oras, 

  Prof. Baciu Ioan                                                                                    jr. Florin Nicoara 

                                                        Întocmit,  

                                                Ec. Tiuca Orian Mihaela 
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