ROMANIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat azi 09 ianuarie 2013, cu ocazia desfăsurării şedinţei “ de îndata “ a Consiliului
local al orasului Ocna Mures.
Participă la şedinţă:
- domnul primar, jr. Vinţeler Silviu;
- domnul viceprimar jr Podariu Pavel Gligor
- domnul secretar, jr. Nicoară Florinel;
- domnul jr. Pandor Simion Nicusor;
- doamna ec. Onac Aida;
- domnul ing. Olariu Iulian;
- doamna ec Tiuca Orian Mihaela;
- domnul ec Şerbu Ioan;
- domnul Mihaltan Horea;
- domnul Cărunta Mihai;
- domnul Mureşan Marius-delegat sătesc Cisteiul de Mureş.
Domnul secretar jur. Nicoara Florinel în conformitate cu dispozitiile 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 Mures procesul verbal al şedinţei anterioare, respectiv al şedinţei ordinară
din data de 19.12..2012.
Procesul verbal al şedinţei de consiliu in cauza, a fost pus la dispoziţia doamnelor si
domnilor consilieri, spre studiu, in timp util, aducându-li-se in acelasi timp la cunoştinţă
că, potrivit legii, “ consilierii au dreptul ca in cadrul şedinţei să conteste conţinutul
procesului verbal şi să ceară mentionarea exactă a opiniilor exprimate in şedinţa
anterioară “.
Domnul preşedinte de şedinta supune la vot procesul-verbal al sedinţei ordinare din
data de 19.12.2012. Este votat in unanimitate, respectiv toti cei 16 consilieri prezenti.
Domnul secretar: d-nelor şi d-lor consilieri, personal as dori să vă urez să aveţi un an
bun, a fost convocată această primă şedinţă din anul 2013, motivele pentru care a fost
convocată această şedinţă sunt mai multe, în acest moment sunt 4 proiecte de hotărâri
semnate de către iniţiator iar pentru proiectul cu nr. 4 nu am avut curajul să avizez pentru
legalitate, am încercat sa vedem dacă Ordonanţa Guvernului a fost publicată, la şedinţă
participă 16 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, Oltean
Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion,
lipseşte domnul consilier Stoica Alin Sebastian, în aceste condiţii pot fi aprobate
proiectele de hotarăre înscrise pe ordinea de zi, la şedinţă mai participă funcţionari
publici, un reprezentant al presei, un cetaţean şi un delegat sătesc de la Cisteiul de Mureş,
preşedinte de şedinţă avem.
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Domnul secretar: aceasta sedinţă a fost legal convocată de catre domnul primar al
oraşului Ocna Mures, în acest sens a emis dispoziţia nr. 1 din data de 09 ianuarie 2013,
avand urmatorul
PROIECT AL ORDINII DE ZI
1.PROIECT DE HOTARARE privind participarea financiară a oraşului Ocna Mureş la
constituirea şi funcţionarea Asociaţiei de Dezvoltarea Intercomunitară ,, Alba de Jos”
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.
2. PROIECT DE HOTARARE privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului
local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2012, in suma de 1.377.887,58 lei.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
3.PROIECT DE HOTARARE privind înaintarea unei scrisori de intenţie către
lichidatorul judiciar Casa de insolvenţă TRANSILVANIA SPRL Cluj Napoca pentru
cumpărarea activului ,,Stadion SODA” din proprietatea SC GHCL UPSOM ROMÂNIA
SA aflată în faliment.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
4.PROIECT DE HOTARARE privind. aprobarea noilor valori impozabile, taxele şi
impozitele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica în anul fiscal 2013 la
nivelul oraşului Ocna Mureş.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
PROBLEME CURENTE:
Domnul secretar: dau cuvântul d-lui preşedinte de şedinţă pentru a prelua conducerea
şedinţei.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta proiectul
de hotarare nr. 1 de pe ordinea de zi.
Domnul primar prezintă proiectul de hotarare nr. 1 de pe ordinea de zi..
Domnul primar propune ca amendament ca la articolul 1 sa fie cuprinsă şi o
contribuţie de 0,1 lei/locuitor, cotizatie pe anul 2013.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul d-lui primar, 16 consilieri
votează ,,pentru” şi anume:Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin
Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man
Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor,
Podariu Pavel Gligor, Stanescu Vasile, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, lipseşte domnul
consilier Stoica Alin Sebastian.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 1 de pe ordinea
de zi în întregime, 16 consilieri voteaza “ pentru “ şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan,
Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj
Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,
Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stanescu Vasile, Şilip
Claudia Anca, Vinţeler Ion, lipseşte domnul consilier Stoica Alin Sebastian. adoptanduse astfel Hotararea nr. 1 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de
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09.01.2013, privind participarea financiară a oraşului Ocna Mureş la constituirea şi
funcţionarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, Alba de Jos”.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta
proiectul de hotarare nr. 2 de pe ordinea de zi.
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 2 de pe ordinea de zi.
Domnul presedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotatare nr. 2 de pe
ordinea de zi, 16 consilieri voteaza “ pentru “ şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu
Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia
Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stanescu Vasile, Şilip Claudia
Anca, Vinţeler Ion, lipseşte domnul consilier Stoica Alin Sebastian, adoptându-se astfel
Hotararea nr.2 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 09.01.2013
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de
dezvoltare pe anul 2012, in suma de 1.377.887,58 lei.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta
proiectul de hotarare nr. 3 de pe ordinea de zi.
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 3 de pe ordinea de zi.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare nr. 3 de pe
ordinea de zi, 14 consilieri votează “pentru “ şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu
Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia
Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stanescu Vasile, Şilip Claudia
Anca, Vinţeler Ion, lipseşte domnul consilier Stoica Alin Sebastian:, adoptându-se astfel
Hotararea nr. 3 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 09.01.2013
privind înaintarea unei scrisori de intenţie către lichidatorul judiciar Casa de
insolvenţă TRANSILVANIA SPRL Cluj Napoca pentru cumpărarea activului
,,Stadion SODA” din proprietatea SC GHCL UPSOM ROMÂNIA SA aflată în
faliment.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvantul domnului primar pentru a prezenta
proiectul de hotarare nr. 4 de pe ordinea de zi.
Domnul primar prezintă proiectul de hotarare nr. 4 de pe ordinea de zi.
Domnul Podariu Pavel Gligor propune să se aprobe nivelul taxelor şi impozitelor
locale aşa cum sunt stabilite prin H:G.R nr. 1309/2012 şi apoi dacă apare Ordonanţa
Guvernului României care permite reducerea să ne întâlnim din nou şi să hotărâm.
Domnul secretar:domnul primar a venit cu un proiect de hotărâre cu două variante
după mine obligatoriu va trebui adoptată o hotărâre în baza H.G..R nr 1309 din 27.12.
2012, acest Monitor Oficial cu aceasta Hotarare de Guvern l-am primit ieri.
Domnul Man Florin Augustin: să lăsam pe mâine adoptarea acestrui proiect de
hotărâre.
Domnul Stanescu Vasile: trebuie să votăm astăzi in baza O.G.R nr
1309/27.12.2012.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotatare nr. 4 de pe
ordinea de zi, 3 consilieri votează “ pentru “ şi anume: Jurj Claudia Daciana, Stanescu
Vasile şi Vinţeler Ion, votează ,,împotrivă” 7 consilieri şi anume: Ispas Aurel Costică,
Aron Marin, Drăguţ, Augustin Iosif, Leahu Ioan Mircea, Oltean Dan Gligor, Man Florin
Aufgustin , Herţeg Horea, 6 consilieri ,,se abţin” şi anume: Baciu Ioan, Barbu Ioan
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Daniel, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Podariu Pavel Gligor, Şilip
Claudia Anca, neputandu+se adopta hotărâre de consiliu local.
PROBLEME CURENTE.
Domnul Vintţeler Ion invită pe doamnele şi domnii consilieri la un concurs de şah
la Asociaţia Pensionarilor Uioreana.
Domnul Pandor Nicuşor citeşte adresa Instituţiei Prefectului nr 1706/G/SJ/2013
înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş cu nr 125 din 07.01.2013 privind numărul
maxim de posturi pentru anul 2013 privind numarul maxim de posturi pentru anul 2013
pentru Primaăria oraşului Ocna Mureş.
Domnul jr. Pandor Simion Nicusor da citire comunicării nr 24/03.01..2013a
Trinumalului Alba privind sentinţa administrativă 10201/CAF/2012 a Tribunalulul Alba
privind procesul cu S.C HOSPITAL CLINIC DR FILIP S.R:L cu sediul în Bucureşti.
Domnul Pandor Simion Nicuşor citeşte adresa Management Reorganizare
Lichidare Iaşi SPRL în calitate de lichidator al debitorului SC Serviciul Public de
Transport înregistrat la Primăria oraşului Ocna Mureş cu nr 17617 din 27.12.2012
Domnul Pandor Simion Nicuşor citeşte un articol apărut pe site-ul
Ocnamureşanul privind spectacolul de colinzi desfăşurat în 21 decembrie 2012 la Casa de
Cultură a oraşului Ocna Mureş.
Domnul Vinţeler Ion: eu sunt mândru ca sunt român.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Jr. Podariu Pavel Gligor

SECRETARUL OR. OCNA MURES,
Jr. Nicoară Florinel

INTOCMIT,
Tiuca Orian Mihaela
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