R O MAN IA
Judetul Alba
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat azi 09 aprilie 2013 cu ocazia desfasurarii sedintei “ extraordinare" a Consiliului
local al orasului Ocna Mures.
Participa la sedinta:
- domnul primar, jr. Vinteler Silviu;
- domnul viceprimar, jr. Podariu Pavel Gligor;
- domnul secretar, jur. Nicoara Florinel;
- domnul jr. Pandor Simion Nicusor;
- doamna Stoia Alina Lucia;
- domnul ing. Sanislav Nicolaie;
- domnul Rascanu Mircea ;
- domnul Muresan Marius - delegat satesc Cisteiu de Mures;
Domnul secretar jur. Nicoara Florinel in conformitate cu dispozitiile art. 42, p-ctul 5 din
Legea nr. 215 din 21 aprilie 2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile
ulterioare, republicata in anul 2007, supune aprobarii Consiliului local al orasului Ocna Mures procesul
verbal al sedintei anterioare, respectiv al sedintei “ ordinare “ din data de 27.03.2013.
Procesul verbal al sedintei de consiliu in cauza, a fost pus la dispozitia doamnelor si
domnilor consilieri, spre studiu, in timp util, aducandu-li-se in acelasi timp la cunostinta ca potrivit
legii, “ consilierii au dreptul ca in cadrul sedintei sa conteste continutul procesului verbal si sa ceara
mentionarea exacta a opiniilor exprimate in sedinta anterioara “.
Domnul secretar: la sedinta sunt prezenti un numar de 15 consilieri locali, lipsesc motivat
domnii consilieri: Man Florin Augustin si Oltean Dan Gligor.
Domnul secretar: aceasta sedinta a fost legal convocata de catre domnul primar al
orasului Ocna Mures, in acest sens a emis dispozitia nr.334 din data de 03 aprilie 2013, avand urmatorul
PROIECT AL ORDINII DE ZI
1. PROIECT DE HOTARARE privind propunerea de desfiintare a unitatii sanitare publice cu paturi
Spitalul orasenesc Ocna Mures in vederea infiintarii unui centru de sanatate multifunctional.
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu.
2. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea art. 7 din HCL Ocna Mures nr. 23/2009 privind
asocierea orasului Ocna Mures cu Consiliul judetean Alba si unitatile administrativ-teritoriale din
judetul Alba pentru infiintarea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA SALUBRIS
ALBA.
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu.
3. PROIECT DE HOTARARE privind schimbarea locatiei Centrului de permanenta Ocna Mures,
incepand cu data de 1 mai 2013, din spatiile situate in Ocna Mures, strada Mihai Viteazul, nr. 55, judetul
Alba, in spatiile proprietate publica a orasului Ocna Mures, situate la adresa din Ocna Mures, strada
Axente Sever, nr. 43 A, judetul Alba - in cladirea in care a functionat Spitalul orasenesc Ocna Mures
identificate conform anexei , in vederea reducerii cehltuielilor de intretinere a acestui centru.
Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu.
4. PROIECT DE HOTARARE privind incheierea aprobarea achizitiei publice pentru atribuirea
contractului de executare a lucrarilor de " Lucrari de reparatii curente strazi asfaltate si trotuare din
orasul Ocna Mures " avand codul CPV - 45233251-3 si 45233161 - 5 pentru strazile asfaltate si
trotuarele din Ocna Mures, nominalizate in anexa, prin procedura cerere de oferte, criteriul de atribuire
aplicat fiind pretul cel mai scazut. Aprobarea Documentatiei de taribuire a contractului in cauza,
conform anexei - parte integranta a prezentei hotarari.
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Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu;
5. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Organigramei Serviciului Voluntar pentru Situatii
de Urgenta a orasului Ocna Mures si a Tabelului nominal cu membri incadrati in acest serviciu, conform
anexelor, parte integranta a prezentei.
Initiator: primarul orasului Ocna Mure, jr. Vinteler Silviu;
6. PROIECT DE HOTARARE privind disponibilizarea, casarea si valorificarea unor bunuri materiale
cuprinse in patrimoniul orasului Ocna Mures, care nu mai pot fi utilizate sau valorificate ca atare.
Initiator : primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu.
Domnul secretar , presedinte de sedinta este domnul consilier Stanescu Vasile.
Domnul secretar, da cuvantul domnului presedinte de sedinta.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi, toti cei 15 consilieri prezenti voteaza "
pentru ".
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta proiectul de
hotarare nr. 1 de pe ordinea de zi.
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 1 de pe ordinea de zi.
Domnul primar: este proiectul cu urgenta pentru sedinta de azi si autorizarea centrului de
permanenta.
Domnul consilier Leahu Ioan Mircea: debitele restante care au ramas de la Spitalul Ocna Mures
ce sunt cu ele?
Domnul primar: am avut mai multe procese din care s-au castigat din ele pentru medicamente.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 1 de pe ordinea de zi, 15
consilieri voteaza “ pentru “ adoptandu-se astfel Hotararea nr. 56 a Consiliului local al orasului Ocna
Mures din data de 09.04.2013, privind propunerea de desfiintare a unitatii sanitare publice cu paturi
Spitalul orasenesc Ocna Mures in vederea infiintarii unui centru de sanatate multifunctional.
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 sedinta supune la vot proiectul de hotatare nr. 2 de pe ordinea de zi, 15
consilieri voteaza “ pentru “, adoptandu-se astfel Hotararea nr. 57 a Consiliului local al orasului Ocna
Mures din data de 09.04.2013 privind modificarea art. 7 din HCL Ocna Mures nr. 23/2009 privind
asocierea orasului Ocna Mures cu Consiliul judetean Alba si unitatile administrativ-teritoriale din
judetul Alba pentru infiintarea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA SALUBRIS
ALBA.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul 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 presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr. 3 de pe ordinea de zi, 15
consilieri voteaza “pentru “ , adoptandu-se astfel Hotararea nr. 58 a Consiliului local al orasului Ocna
Mures din data de 09.04.2013 privind schimbarea locatiei Centrului de permanenta Ocna Mures,
incepand cu data de 1 mai 2013, din spatiile situate in Ocna Mures, strada Mihai Viteazul, nr. 55, judetul
Alba, in spatiile proprietate publica a orasului Ocna Mures, situate la adresa din Ocna Mures, strada
Axente Sever, nr. 43 A, judetul Alba - in cladirea in care a functionat Spitalul orasenesc Ocna Mures
identificate conform anexei , in vederea reducerii cehltuielilor de intretinere a acestui centru.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta proiectul de
hotarare nr. 4 de pe ordinea de zi.
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 4 de pe ordinea de zi.
Domnul consilier Vinteler Ion: cere sa fie asfaltata si strada B.P. Hasdeu din Ocna Mures.
Domnul consilier Stanescu Vasile: strada B.P. Hasdeu trebuie modernizata.
Domnul primar: pe o portiune din strada B.P. Hasdeu trebuie schimbata canalizarea.
Domnul consilier Vinteler Ion: se asflateaza aceasta strada pana la sfarsitul anului acesta?
Domnul primar: Da.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotatare nr. 4 de pe ordinea de zi, 15
consilieri voteaza “ pentru “, adoptandu-se astfel Hotararea nr. 54 a Consiliului local al orasului Ocna
Mures din data de 09.04.2013 privind incheierea aprobarea achizitiei publice pentru atribuirea
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contractului de executare a lucrarilor de " Lucrari de reparatii curente strazi asfaltate si trotuare din
orasul Ocna Mures " avand codul CPV - 45233251-3 si 45233161 - 5 pentru strazile asfaltate si
trotuarele din Ocna Mures, nominalizate in anexa, prin procedura cerere de oferte, criteriul de atribuire
aplicat fiind pretul cel mai scazut. Aprobarea Documentatiei de taribuire a contractului in cauza,
conform anexei - parte integranta a prezentei hotarari.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta proiectul de
hotarare nr. 5 de pe ordinea de zi.
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 5 de pe ordinea de zi.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotatare nr. 5 de pe ordinea de zi, 14
consilieri voteaza “ pentru “, domnul consilier Dragut Augustin Iosif " se abtine " , adoptandu-se astfel
Hotararea nr. 60 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 09.04.2013 privind modificarea
Organigramei Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta a orasului Ocna Mures si a Tabelului
nominal cu membri incadrati in acest serviciu, conform anexelor, parte integranta a prezentei.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta proiectul de
hotarare nr. 6 de pe ordinea de zi.
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare nr. 6 de pe ordinea de zi.
Domnul primar: pretul de pornire al licitatiei sa fie de 0,80 lei/kg plus T.V.A.-ul aferent.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotatare nr. 6 de pe ordinea de zi, 15
consilieri voteaza “ pentru “ , adoptandu-se astfel Hotararea nr. 61 a Consiliului local al orasului Ocna
Mures din data de 09.04.2013 privind disponibilizarea, casarea si valorificarea unor bunuri materiale
cuprinse in patrimoniul orasului Ocna Mures, care nu mai pot fi utilizate sau valorificate ca atare.
PROBLEME CURENTE.
Domnul jr. Pandor Simion Nicusor prezinta cele înscrise la secţiunea „probleme curente” astfel:
1.adresa nr. 4316/2013 - Procedura prealabila privind revocarea Hotararii Consiliului local
Ocna Mures nr. 8/31.01.2013 prin care S.C. FREM S.R.L. solicită să fie revocată această hotărâre. A
avut loc o primă întâlnire în cadrul derulării procedurii de conciliere directă, societatea recunoscând
debitele cu titlu de taxa pe teren şi arendă neachitată pe anul 2012.
Adresa este susţinută verbal de către dl. Mircea Răşcanu – administrator al societăţii, prezent în
sală, care afirmă că în anul 2012 cultura a fost calamitată şi solicită reducerea cuantumului arendei
aferente acestui an proporţional cu gradul de calamitare a culturii. Mai susţine că, în această situaţie nu
există motive de anulare a contractului de arendă şi se impune revocarea Hotararii Consiliului local
Ocna Mures nr. 8/31.01.2013.
Dl. Pavel Podariu afirmă că cea mai bună variantă este a ceea a soluţionării problemei datoriilor
pe cale amiabilă, întrucât dacă ajungem la instanţă se pot ridica alte probleme.
Dl. primar Vinţeler Silviu spune că prin HCLOM nr.8/31.01.2013 nu am anulat contractul de
arendare, ci doar am luat la cunoştinţă despre încetarea acestuia în condiţiile stabilite de părţi prin
contract care, prin natura sa este unul comercial.
Dl. preşedinte de şedinţă este de părere că, nefiind promovat vreun proiect de hotărâre (de
revocare) nu se poate supune la vot solicitarea petentului, fapt pentru care invită pe cei prezenţi să
analizeze solicitarea iar pentru şedinţa viitoare, dacă se impune, să se vină cu iniţiativă sub forma
proiectului de hotărâre.
Toţi consilierii prezenţi sunt de acord cu luarea unei hotărâri privind solicitarea prezentată, în
şedinţa ordinară din luna aprilie.
2. Actiunea civila - Dosar nr. 2167/107/2013 aflat pe rolul Tribunalului Alba prin care SIZ AIUD
cheama in judecata pe Liceul Teoretic " Petru Maior " şi Consiliul local Ocna Mures pentru acordare
drepturi banesti retinute nelegal. Şi în această cauză, se va depune întâmpinare şi se va solicita
chemarea în garanţie a Ministerului de Finanţe şi a Inspectoratului Şcolar Alba.
Sedinta se incheie la ora 18,10.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER, STANESCU VASILE

SECRETARUL OR. OCNA MURES,
JR. NICOARA FLORINEL

INTOCMIT, Stoia Alina Lucia
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