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R O M Â N I A 

Judeţul Alba 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL 

PROCES-VERBAL 

       Incheiat azi  31.01.2013, 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. Botezan Ioan; 

-   doamna ec. Tiuca Orian Mihaela, 

-   doamna ec. Onac Aida; 

-   domnul ec. Şerbu Ioan; 

-   domnul Olariu Iulian; 

-   domnul Mihălţan Horea si Nistor Cătălin; 

-   domnul Popa Nicolae-director SC PREGO SA Ocna Mureş; 

-   doamna ec Popa Felicia-contabil SC PREGO SA Ocna Mureş; 

-   domnul Kolosvari Csaba; 

-   domnul Mureşan Marius-delegat sătesc Cisteiul de Mureşş; 

-   domnul Butuc Mihai-lichidator judiciar al S.C PREGO S.A Ocna Mureş; 

-   un grup de cetaţeni din localitatea Uioara de Sus   

Domnul secretar: d-nelor şi d-lor consilieri , este un efort deosebit atât a dvs cât şi a executivului 

acestei localităţi,a domnului primar ,a aparatului de specialitate pentru desfăşurarea acestei şedinţe.   

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 extraordinară ce a avut loc in 14.01.2013. 

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”. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare. Este votat in unanimitate 

Dl secretar:pâna acum, în acest an am avut doua şedinţe de Consiliu local, una în 09.01.2013, şedinţă 

de îndată  si una in 14.01.2013 şedinţă extraordinară., la şedinşă participa 16 doamne şi domni 

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, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Şilip 

Claudia Anca, Vinţeler Ion, lipseşte motivat dl. Oltean Dan Gligor. 

Dl secretar: la şedinţa noastră mai participă:dl director de la S.C PREGO SA Ocna Mureş, domnul 

Butuc Mihai-lichidator judiciar al S.C PREGO SA Ocna Mureş, participa de asemenea şi 

reprezentanţi ai presei, domnii Nistor Catălin şi Mihălţan Horea, un grup de cetateni de la Uioara de 

Sus.. . 

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

50 din 18.01.2013 având următorul proiect al ordinii de zi: 

PROIECT AL ORDINII DE ZI : 
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1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea noilor valori impozabile, taxele şi impozitele 

locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor  aplica începând cu data de 1 februarie 2013 la nivelul 

oraşului Ocna Mureş. 

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

 

2 PROIECT DE HOTARARE privind încetarea Contractului de concesiune nr. 12466/12.12.2002 

încheiat între Consiliul local Ocna Mureş, în calitate de concedent, pe de o parte şi S.C. PREGO S.A. 

în calitate de concesionar, pe de altă parte. 

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

 

3. PROIECT DE HOTARARE privind încetarea Contractului de arendare nr. 339/12.01.2010 având 

ca obiect terenul arabil în suprafaţă de 33 hectare, situat în extravilanul satului aparţinător Războieni-

Cetate, identificat cu nr. cadastral  96 şi nr. 400/1. 

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

 

4. PROIECT DE HOTARARE privind încetarea Contractului de concesiune nr. 2305/14.03.2005 

având ca obiect terenul proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, în suprafaţă de 302 m.p., situat în 

Ocna Mureş, strada Mihai Eminescu, nr.18B, jud. Alba, înscris în C.F. nr. 1 Ocna Mureş cu nr. top. 

972/2/1/1/2 . 

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

 

5. PROIECT DE HOTARARE pentru revocarea Hotărârii nr. 67/28.04.2010 a Consiliului local al 

oraşului Ocna Mureş privind trecerea porţiunii de 1,5 km. din DC 3 Ocna Mureş-Micoşlaca din 

administrarea Consiliului local Ocna Mureş în administrarea M.D.R.T. 

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

 

6. PROIECT DE HOTARARE privind încetarea Contractului de închiriere nr. 19438/30.12.2010 

încheiat între Oraşul Ocna Mureş, în calitate de proprietar, pe de o parte şi d-na. Szilagyi Ildiko, în 

calitate de chiriaş, pe de altă parte. 

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

 

7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea inscrierii, in domeniul privat al orasului Ocna 

Mures a imobilului proprietate de stat compus din casă şi teren aferent în suprafaţă totală de 1366 

m.p.,situat administrativ în Ocna Mures, strada Zaharia Bârsan, nr.3, jud. Alba şi înscris in CF 72041 

Ocna Mureş (provenită din conversia de pe hârtie a C.f. nr.1), cu nr. top. 1076; parcelarea imobilului  

conform Documentaţiei de parcelare anexată. 

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

 

8. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Contractului de concesiune nr. 8843/23.10.2002 

încheiat între Primăria oraşului Ocna Mureş, în calitate de concedent, pe de o parte şi S.C. 

AUTOTERM IMPEX S.R.L. în calitate de concesionar, pe de altă parte. 

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

 

9. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea 

lucrărilor de construire pentru investiţia ,,Amenajarea teren în zona intersecţiei str. M .Eminescu cu str 

N. Iorga-porţiunea afectată de scufundarea de teren din 22.12.2010-reconstrucţie ecologică prin 

aducerea la forma iniţială a terenului din oraşul Ocna Mueş, jud. Alba” întocmită de catre SC 

MINESA INSTITUTUL DE CERCETĂRI MINIERE SA Cluj Napoca, conform anexei, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 
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10 PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea asocierii intre Primaria Ocna Mures, 

Univesitatea " Babes-Bolyai " din Cluj Napoca, Asociatia "Traditii Uiorene" Ocna Mures, Asociatia "  

Casa Nadejdei" din Aiud, Asociatia "Raza Sperantei din Ardeal " cu sediul in localitatea Unirea, jud. 

Alba si Centrul " Psihologic de Servicii Integrate din Cluj Napoca " in vederea depunerii spre 

finantare si a implementarii in comun, a proiectului de interes public local " ARMONIE IN 

DIVERSITATE " , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.  

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

 

11. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea "Regulamentului privind organizarea si 

desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in orasul Ocna Mures" . 

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

 

12 PROIECT DE HOTARARE privind insusirea Proiectului executat de catre SC MINESA - 

Institutul de Cercetari si Proiectari Miniere SA in baza Contractului de lucrari inregistrat la Primaria 

orasului Ocna Mures cu nr. 16040/15.11.2012. 

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

     

    PROIECTE DE HOTARARE INSCRISE SUPLIMENTAR PE ORDINEA DE ZI 

 

13. PROIECT DE HOTARARE privind propunerile Primariei orasului Ocna Mures, judetul Alba, 

care vor fi inaintate Prefectului judetului Alba in vederea emiterii ordinului de atribuire in proprietate 

a terenurilor prevazute la art.36, p-ctele 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul 

funciar, republicata. 

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

 

14. PROIECT DE HOTARARE privind acceptarea donatiei pentru imobilul proprietate privata a 

unor persoane fizice- apartament nr.1, impreuna cu bunurile indivize comune si terenul aferent, situat 

in Ocna Mures, strada B.P.Hasdeu, nr.14, jud. Alba. 

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

 

15. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Proiectului Planului de organizare a retelei 

scolare de pe raza administrativ-teritoriala a Orasului Ocna Mures, pentru anul scolar 2013-2014, care 

va fi inaintat spre avizare Inspectoratului Scolar judetean Alba. 

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

 

1 PROBLEME CURENTE.- 

Dl secretar: dau cuvantul d-lui preşedinte de şedinţă pentru a prelua conducerea şedinţei.   

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot  suplimentarea ordinii de zi cu incă trei proiecte iar în locul 

proiectului de hotarare nr. 9 inscris pe dispoziţie să fie inscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 

PLANULUI DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAl, conform anexei, de asemenea proiectul de 

hotărâre nr 10 să fie discutat primul. Aceste probleme sunt votate în unanimitate. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi în totalitate cu modificările propuse de catre dl 

preşedinte de şedinşă. Este votată în unanimitate.  

Dl Podariu Pavel: avem foarte multi cetaţeni, sa le ascultăm doleanţele.  

Dl primar: cetaţenii de la Uioara de Sus au animale pe care nu au unde să le păşuneze, păşunile sunt 

inchiriate la persoane fizice, am avut o discuţie telefonică cu domnul Chira Ironim să-i lase pe cetăţeni 

să păşuneze pe păşunea lui.  

Un cetatean solicită să se masoare păşunea la faţa locului.  

Dl primar: păşunea din locul ,,Larga” aparţine de comuna Hopârta.  

Dl primar: păşunea din Berc a fost dată lui Teleki, mai este o parte de 19,8 ha care este păşunea 

Primăriei. Limitele administrative s-au modificat. 
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Dl primar: să mergem săptamâna viitoare în teren, miercurea viitoare la ora 10, vorbesc şi cu dl Chira 

Ironim.  

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

ordinea de zi.   

Dl primar prezinta proiectul de hotarare nr 10 de pe ordinea de zi.  

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-nei Anamaria Spânu. 

D-na Anamaria Spânu: Asociaşia Raza Speranţei din Ardeal împreunaă cu ceilalti parteneri vă aduc 

spre propunere un proiect cultural, eu sunt din Unirea II, în 2007 am creat o asociaţie non-

guvernamentală, ne-am axat pe voluntariat şcolar, să facem împreună acest proiect, noi lucrăm cu 

elevi voluntari, acest proiect are următorul scop: să sprijine 40 de copii din Ocna Mureş-Unirea-Aiud 

în domeniul cultural.  

Dl Man Florin Augustin: câţi copii beneficiază din Ocna Mureş? 

D-na Anamaria Spânu: sunt 40 de copii in total. 

Dl Man Florin Augustin: cu ce contribuie Primăria din Aiud? 

D-na Anamaria Spânu: nu este parte în proiect Primăria Aiud. 

Dl primar: ideea acestui proiect nu sunt beneficiile materiale ci beneficiile spirituale. 

Dr Draguţ Augustin: dvs aţi spus ca beneficiază 40 de elevi, dacă vor mai multi elevi să participe ce se 

întămplă? 

Dl Stănescu Vasile: este foarte oportun acest proiect , ar fi bine să avem un instructor la dansuri 

populare, este o sumă pe care o putem aloca. 

Dl Vinţeler Ion: se spune ca ştiinţa este rece, întotdeauna cere sacrificiu. 

Dl Podariu Pavel: am mare apreciere pentru cei care se pun în slujba celor nevoiaşi. 

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

Dl Podariu Pavel supune la vot proiectul de hotarare nr 10 de pe ordinea de zi, 12 consilieri voteaza 

,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,  Jurj Claudia 

Daciana, Leahu Ioan Mircea,  Nicoară Marcela Elena, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica 

Alin Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, se abţin: Ispas Aurel Costică, Man Florin Augustin, 

Barbu Ioan Daniel si Marele Adrian Cristian, lipseşte motivat dl Oltean Dan Gligor,   adoptăndu-se 

astfel Hotararea nr 6 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 31.01.2013 privind 

aprobarea asocierii intre Primăria Ocna Mureş, Univesitatea " Babeş-Bolyai " din Cluj Napoca, 

Asociaţia "Tradiţii Uiorene" Ocna Mureş, Asociaţia "  Casa Nădejdei" din Aiud, Asociatia 

"Raza Speranţei din Ardeal " cu sediul in localitatea Unirea, jud. Alba si Centrul " Psihologic 

de Servicii Integrate din Cluj Napoca " in vederea depunerii spre finanţare si a implementării 

in comun, a proiectului de interes public local " ARMONIE IN DIVERSITATE " , conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

ordinea de zi.   

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

Comisia nr. 1  da aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

Comisia nr. 2 cere situaţia arieratelor. 

Dl Leahu Ioan Mircea: a apărut în presă faptul că se măresc taxele din cauza datoriilor SC PREGO SA 

Ocna Mureş , rog pe cei din presă să facă corecturile de rigoare. 

Dna Onac Aida: avem factură neplătită, mai veche de trei luni de zile, de aceea trebuiesc mărite 

impozitele şi taxele locale cu 16 %, conform legii.  

Dl Drăguţ Augustin Iosif: de neplata acestor facturi nu este vinovat Consiliul local ci Ministerul 

Dezvoltării , o să mă şi abţin la vot. 

Dl Stănescu Vasile: neadoptarea acestei hotărâri, ce implicaţii ar avea asupra Consiliului local? 

Dl secretar: votând acest proiect, partea bună a lucrurilor este că procedaţi absolut legal, nevotând 

acest proiect nu este absolut legal.  

Dl preşedinte de sedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 1 de pe ordinea de zi, 15 consilieri 

votează ,,pentru” şi anume:  Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel,  Herţeg Horea, Ispas Aurel 
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Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, 

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

Anca, Vinţeler Ion,  se abtine Drăguţ Augustin Iosif, lipseşte motivat dl Oltean Dan Gligor adoptăndu-

se astfel Hotararea nr 7 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 31.01.2013 

privind aprobarea noilor valori impozabile, taxele şi impozitele locale şi alte taxe asimilate 

acestora ce se vor  aplica începând cu data de 1 februarie 2013 la nivelul oraşului Ocna Mureş. 

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.  

Comisia nr 1 da aviz favorabil acestui proiect  de hotarare nr 2 de pe ordinea de zi. 

Dl Draguţ Augustin Iosif: in cimitirele private preoţii nu mai îngroapă morţii, este o hotărâre a 

Sfântului Sinod. 

Dl Man Florin Augustin: este vorba despre cimitir, s-a făcut un studiu, ce avem de câştigat sau ce 

avem de pierdut? 

Dl primar: cimitirul nu a spus nimeni că este privat, cimitirul este domeniul public al oraşului Ocna 

Mureş, vom face un serviciu în cadrul Primăriei pentru administrarea cimitirului, luăm act de 

expirarea acestui contract, acelaşi lucru a fost şi la Blaj. 

Dl Butuc Mihai: orice societate trece prin niste faze, am făcut o analiză a societăţii , au existat 

perioade când SC PREGO SA Ocna Mureş avea creanţele achitate la zi, în momentul de faţă există 

datorii de cca 7 miliarde lei vechi, să încercăm să reorganizăm societatea, reorganizarea durează 3 

ani.Sigur ca dacă aceste activiţtăţi nu mai sunt, eu sunt în măsură să propun falimentul societăţii. 

Dl Man Florin Augustin: cele mai mari datorii unde le aveţi? 

Dl Butuc Miahi: cele mai mari datorii sunt la Administraţia Financiară 3,4 miliarede lei vechi iar la 

Consiliul local 700 milioane lei vechi.  

Dl Popa Nicolae: avem de încasat 4 miliarde lei vechi, am cerut prelungirea termenului contractului 

pe 5 ani pentru concesionarea cimitirului.  

Dl primar: capitalul social nu este în regulă, trebuie transformata socieatatea SC PREGO SA Ocna 

Mureş  in SRL din SA, problema e alta, d-lui Popa Nicolae nu i-au placut niciodată actele, ce se 

întâmplă cu capitalul social dacă nu vă redresaţi, nu aţi prezentat nici o situaţie financiară, nici un 

bilanţ, nu înteleg cum au ajuns acele clădiri în capitalul social, propunerea mea este să luăm act de 

încetarea acestui contract. 

Dl Leahu Ioan Mircea: sunt adeptul serviciului public pentru administrarea cimitirului , am fost 

reprezentantul Consiliului local în adunarea generală a SC PREGO SA Ocna Mureş, este o situaţie 

specială care datează din 1990 încoace, este obligatoriu ca în viitor să facem un nou cimitir, haideţi să 

dăm acestei societăţi o şansă asfel incât societatea să fie redresată, toate incasările  mergeau pe 

penalităţi şi amenzi. 

Dl Podariu Pavel: astă toamnă de 1 Noiemrie oamenii au căzut în noroi în cimitir deoarece era 

neîngrijit.  

Dl Secretar: d-l primar a vrut să aducă la cunoştinţă Consiliului local o stare de fapt potrivit art. 2 pct-

ul 1 din contractul de concesiune din anul 2002,  scrie in proiectul de hotărârer că se ia act de 

încetarea contractului pe data când s-au împlinit cei 10 ani, problema e dacă perioada liberă  rămasă 

între 12.12.2012 şi până în prezent, cum o încadrăm din punct de vedere juridic, problema este cu 

redevernţa, acest contract de concesiune ar fi trebuit să fie prelungit înaintea expirării, nu ştiu cum să 

mă pronunţ să procedăm să fie corect şi legal, dacă în faza asta de procedura insolvenţei vis-a- vis de 

proiectul de hotărâre şi de intenţia d-lui primar, Consiliul local ce poate să facă şi ce nu poate să facă 

să ne spună dl Butuc Mihai. 

DL Butuc Mihai: în insolvenţă forul care hotărăşte este adunarea generală a creditorilor, în momentul 

intrării în insolvenţă, Consiliul local să desemneze un administrator special, obligaţia mea este ca 

societatea să achite cele 7 miliarde în cei 3 ani de zile.  

Dl primar: cimitirul este în domeniul public al oraşului. 

Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 
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Dl Leahu Ioan Mircea: ce se întămplă cu perioada dintre 12.12.2012 şi pănă în 31.01.2013? 

Dl primar: nu ne plăteşte redevenţa. 

Dl Leahu IoanMircea: există o solicitare pentru prelungirea contractului pe care trebuia să o luăm în 

considerare. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotoarare nr 2 de pe ordinea de zi, 9 consilieri 

votează ,,pentru” şi anume:  Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel,   Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela 

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

se abtin Aron Marin, Dragut Augustin Iosif, Ispas Aurel Costică, Leahu Ioan Mircea, Herţeg Horea, 

Man Florin Augustin, Jurj Claudia Daciana, lipseşte motivat dl Oltean Dan Gligor neputându-se 

adopta hotărâre de consiliu local. 

.Dl preşedinte de şedinţă dă cuvăntul 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 şi 2   dau  aviz favorabil acestui proiect de hotarare. 

Dl preşedinte de şedinta supune la vot proiectul de hotarare nr 3 de pe ordinea de zi, 16 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, Podariu Pavel Gligor, Stanescu Vasile, Stoica Alin 

Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, lipseşte motivat dl Oltean Dan Gligor  adoptăndu-se 

astfel Hotararea nr. 8 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 31.01.2013 privind 

încetarea Contractului de arendare nr. 339/12.01.2010 având ca obiect terenul arabil în 

suprafaţă de 33 hectare, situat în extravilanul satului aparţinător Războieni-Cetate, identificat 

cu nr. cadastral  96 şi nr. 400/1. 

Dl preşedinte de şedintă dă cuvantul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr 4 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare 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 hotarare nr 4 de pe ordinea de zi, 16 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, Man Florin Augustin, 

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Podariu Pavel Gligor, Stanescu Vasile, Stoica Alin 

Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, lipseşte motivat dl Oltean Dan Gligor  , adoptandu-se 

astfel Hotararea nr. 9 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 31.01.2013 privind 

încetarea Contractului de concesiune nr. 2305/14.03.2005 având ca obiect terenul proprietate 

privată a oraşului Ocna Mureş, în suprafaţă de 302 m.p., situat în Ocna Mureş, strada Mihai 

Eminescu, nr.18B, jud. Alba, înscris în C.F. nr. 1 Ocna Mureş cu nr. top. 972/2/1/1/2 . 

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvantul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre 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 preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5 de pe ordinea de zi, 16 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, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin 

Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, lipseşte motivat dl Oltean Dan Gligor  adoptându-se 

astfel Hotararea nr. 10 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 31.01.2013 pentru 

revocarea Hotărârii nr. 67/28.04.2010 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş privind 

trecerea porţiunii de 1,5 km. din DC 3 Ocna Mureş-Micoşlaca din administrarea Consiliului 

local Ocna Mureş în administrarea M.D.R.T. 

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

ordinea de zi.   
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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. 

Dl preşedinte de sedinţă supune la vot proiectul de hotarare nr. 6 de pe ordinea de zi, 16 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, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin 

Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, lipseşte motivat dl Oltean Dan Gligor  adoptându-se 

astfel Hotararea nr. 11 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 31.01.2013 

privind încetarea Contractului de închiriere nr. 19438/30.12.2010 încheiat între Oraşul Ocna 

Mureş, în calitate de proprietar, pe de o parte şi d-na. Szilagyi Ildiko, în calitate de chiriaş, pe 

de altă parte. 

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

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 7 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. 7 de pe ordinea de zi, 16 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, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin 

Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, lipseşte motivat dl Oltean Dan Gligor  adoptându-se 

astfel Hotararea nr. 12 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 31.01.2013 

privind  aprobarea înscrierii, in domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a imobilului 

proprietate de stat compus din casă şi teren aferent în suprafaţă totală de 1366 m.p., situat 

administrativ în Ocna Mureş, strada Zaharia Bârsan, nr.3, jud. Alba şi înscris in CF 72041 

Ocna Mureş (provenită din conversia de pe hârtie a C.f. nr.1), cu nr. top. 1076; parcelarea 

imobilului  conform Documentaţiei de parcelare anexată. 

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  da aviz favorabil acestui proiect de hotarare. 

Dl Stanescu Vasile de la comisia nr 2: la şedinţa pe comisii s-au făcut amendamente şi s-a făcut o 

reformulare a proiectului de hotărâre. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 8 de pe ordinea de zi,  16 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, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin 

Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, lipseşte motivat dl Oltean Dan Gligor  adoptându-se 

astfel Hotararea nr. 13 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 31.01.2013 

privind  modificarea Contractului de concesiune nr. 8843/23.10.2002 încheiat între Primăria 

oraşului Ocna Mureş, în calitate de concedent, pe de o parte şi S.C. AUTOTERM IMPEX 

S.R.L. în calitate de concesionar, pe de altă parte. 

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

ordinea de zi.   

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

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

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 9 de pe ordinea de zi,  16 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, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin 

Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, lipseşte motivat dl Oltean Dan Gligor  adoptându-se 
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astfel Hotararea nr. 14 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 31.01.2013 

privind aprobarea PLANULUI DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAl, conform anexei, 

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

ordinea de zi.   

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

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

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 11 de pe ordinea de zi, , 16 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, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin 

Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, lipseşte motivat dl Oltean Dan Gligor  adoptându-se 

astfel Hotararea nr. 15 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 31.01.2013 

privind aprobarea "Regulamentului privind organizarea si desfăşurarea activităţilor 

comerciale si a serviciilor de piaţă in oraşul Ocna Mureş". 

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 hotarare. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 12 de pe ordinea de zi, 16 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, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin 

Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, lipseşte motivat dl Oltean Dan Gligor  adoptându-se 

astfel Hotararea nr. 16 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 31.01.2013 

privind însuşirea Proiectului executat de catre SC MINESA - Institutul de Cercetari si 

Proiectari Miniere SA in baza Contractului de lucrari inregistrat la Primaria orasului Ocna 

Mures cu nr. 16040/15.11.2012.. 

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 hotarare. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 13 de pe ordinea de zi,  16 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, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin 

Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, lipseşte motivat dl Oltean Dan Gligor  adoptându-se 

astfel Hotararea nr. 17 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 31.01.2013 

privind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mures, judeţul Alba, care vor fi inaintate 

Prefectului judeţului Alba in vederea emiterii ordinului de atribuire in proprietate a terenurilor 

prevăzute la art.36, p-ctele 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, 

republicată. 

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 hotarare. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 14 de pe ordinea de zi,  16 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, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin 

Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, lipseşte motivat dl Oltean Dan Gligor  adoptându-se 

astfel Hotararea nr. 18 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 31.01.2013 
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privind acceptarea donaţiei pentru imobilul proprietate privată a unor persoane fizice- 

apartament nr.1, împreună cu bunurile indivize comune si terenul aferent, situat in Ocna 

Mureş, strada B.P.Haşdeu, nr.14, jud. Alba. 

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 15 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 15 de pe ordinea de zi. 

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

Dl Mureşan Marius, delegat sătesc de la cisteiul de Mureş:datele furnizate de conducerea şcolii au fost 

inexacte, nu a fost purtată discuţie cu părinţii elevilor de la Cisteiul de Mureş numai ulterior aprobarii 

hotărârii privind reţeaua şcolară. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 15 de pe ordinea de zi,  16 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, Podariu Pavel Gligor, Stanescu Vasile, Stoica Alin 

Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, lipseşte motivat dl Oltean Dan Gligor  adoptându-se 

astfel Hotararea nr. 19 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 31.01.2013 

privind modificarea Proiectului Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza 

administrativ-teritorială a orasului Ocna Mureş, pentru anul scolar 2013-2014, care va fi 

înaintat spre avizare Inspectoratului Şcolar judeţean Alba. 

Dl preşedinte de şedinţă prezintă raportul semestraial priviund activitatea de soluţionare a petiţiilor în 

perioada iulie-decembrie 2012 nr 305 din 10.01.2013 al Compartimentului relaţii cu publicul, 

informatizare. 

Dl Podariu Pavel: declar şedinţa închisă la ora 20,00. 

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. 


