ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Incheiat azi 27.03.2013, cu ocazia desfăşurarii şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ocna
Mureş.
Participă la sedinţă:
- domnul primar, jr. Vinţeler Silviu;
- domnul viceprimar, jr.Podariu Pavel;
- domnul secretar, jr. Florin Nicoară;
- domnul jur. Pandor Simion Nicusor,
- doamna ec. Tiuca Orian Mihaela,
- doamna ec. Onac Aida;
- domnul ing. Sanislav Nicolaie;
- domnul ec. Serbu Ioan;
- doamna jur: Popa Ileana Lavinia;
- domnul Olariu Iulian;
- domnul Mihălţan Horea;
- domnul Mureşan Marius –delegat sătesc Cisteiul de Mureş.
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 06.03.2013.
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 16 consilieri prezenţi.
Dl secretar: sunt prezenţi la sedinţă un numar de 16 consilieri şi anume Aron Marin, Baciu Ioan,
Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costica 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 Oltean
Dan Gligor, în aceste condiţii şedinţa se poate desfăsura în cele mai bune condiţii fiind întrunit
cvorumul legal, .la şedinţă participă funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al
primarului oraşului Ocna Mureş; mai participă şi delegatul sătesc de la Cisteiul de Mureş-domnul
Mureşan Marius, din partea presei participă dl Mihălţan Horea.
Dl secretar: şedinţa este ordinară, convocată legal de catre dl primar in care sens a emis dispozţia nr
287 din 15.03.2013 având următorul proiect al ordinii de zi:

PROIECT AL ORDINII DE ZI :
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reducerea impozitului datorat pe anul 2013, pentru clădirile
şi terenurile ce le deţin, de către contribuabilii persoane fizice indreptăţite, nominalizate in ANEXA
care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.
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2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea parcelării imobilului “casă şi curţi, construcţii”
situat administrativ în Ocna Mureş, str. 9 Mai, nr 1A, în suprafaţă de 391 mp înscris in CF 71741
Ocna Mureş, cu nr top 1753/1/3 în două loturi, în vederea concesionării.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea parcelării imobilului “casă şi curţi, construcţii”
situat administrativ în Ocna Mureş, str. 9 Mai, nr 1A, în suprafaţă de 99 mp înscris in CF 71654 Ocna
Mureş, cu nr top 1753/1/4 în două loturi, în vederea concesionării.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice ,,LUCRĂRI DE
MODERNIZARE STRADA VASILE ALECSANDRI, TUDOR VLADIMIRESCU ŞI DR ION
RAŢIU DIN ORAŞUL OCNA MUREŞ-COD CPV 45233252-0 lucrări de îmbrăcare a străzilor
prin procedura ,,cerere de oferte”,criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut” , aprobarea
comisiei de evaluare a ofertelor în vederea achiziţiei.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice ,,LUCRĂRI DE
MODERNIZARE CARTIER UIOARA DE SUS-COD CPV 45233252-0 lucrări de îmbrăcare a
străzilor şi 45223300-9 –Lucrari de construcţii şi parcări prin procedura ,,cerere de oferte”,criteriul
de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”, aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea
achiziţiei.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul
nr 104/2013- “ REABILITAREA REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A
STRĂZILOR: STR. BLOCURILOR, ALEEA INDEPENDENŢEI, STR SALCÂMILOR, STR.
LUNGĂ ŞI STR CIOCĂRLIEI întocmit de SC APA CTTA SA ALBA, conform documentaţiei
anexate, aprobarea achiziţiei şi a caietului de sarcini “Lucrări de modernizare reţele de apă cartier
Uioara de Sus, str Salcămilor, Blocurilor, al. Independenţei şi Lungă”cod CPV:45232150-8 prin
procedura ,,cerere de oferte” criteriul de atribuire fiind ,, preţul cel mai scăzut”, aprobarea comisiei
de evaluare a ofertelor în vederea achiziţiei.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
7.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei ,,Planul Urbanistic Zonal
DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE DEPOZITARE ŞI STOCARE A PRODUCŢIEI
AGRICOLE DE CEREALE+ CONSTRUIRE DEPOZIT PRODUSE AGROCHIMICEEXTRAVILAN OCNA MURES, JUDEŢUL ALBA şi înscrierea terenului ce face obiectul PUZului în intravilanul oraşului Ocna Mureş.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
8.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înscrierii, în domeniul privat al oraşului Ocna
Mureş a unei suprafeţe de teren in suprafata de 700 mp, inscris in CF 72100 Ocna Mureş, cu nr top
359/2/5, situat administrativ in Ocna Mureş, sat Războieni, str. Gării, nr 229 I..
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
9..PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului
proprietate privată a oraşului Ocna Mureş-teren cu destinaţia de “curţi, construcţii” în suprafată de 148
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m.p, situat îm orasul Ocna Mureş, strada Dâmbului, nr 39, jud. Alba, înscris in C.F. nr 72063 Ocna
Mureş, cu nr. top/cad 72063.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
10..PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a
contractului de închiriere nr 15873/14.11.2012 cu încă un an, contract încheiat între oraşul Ocna
Mureş în calitate de locator-proprietar şi domnul Armanca Vasile, în calitate de locatar-chiriaş pentru
închirierea unui spaţiu locativ situat în oraşul Ocna Mureş, str Colonia Monchim, nr 12, bl 7 AB 73
ANL, scara B, ap.7, jud. Alba.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
11..PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a
contractului de închiriere nr 15866/14.11.2012 cu încă un an, contract încheiat între orasul Ocna
Mureş în calitate de locator-proprietar şi doamna Haiduc Mihaela Persida, în calitate de locatar-chiriaş
pentru închirierea unui spaţiu locativ situat în oraşul Ocna Mureş, str Colonia Monchim, nr 12, BL 7
AB 73 ANL, scara A, ap.1, jud. Alba.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
12..PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a cantităţii de 140
m.c. de material lemnos pe picior constituit dintr-un număr de 46 arbori din specia ,,plop”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
13..PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea de înlesniri la plata creanţelor contractuale
accesorii (majorări de întărziere) datorate bugetului local şi care au ca izvor contracte de folosinţă a
unor bunuri proprietate publică sau privată a oraşului Ocna Mureş.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
14..PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale accesorii
(majorări de întârziere) datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice sau juridice,
altele decât datoriile rezultate din contracte de folosinţă a unor bunuri proprietate publică sau privată a
oraşului Ocna Mureş.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
15..PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Serviciului Public de Asistenţă Socială al oraşului Ocna Mureş, a Organigramei şi a Statului de
Funcţii, conform anexelor, parte integrantă din proiectul de hotărâre
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, pe o perioada
de 5 de ani, a unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, situate în incinta Policlinicii Ocna Mureş,
conform Anexei nr. 1; preţurile de pornire a licitaţiei au fost determinate pe baza raportului de
evaluare a terenului în cauză – Anexa nr. 2; schiţele privind amplasamentul şi numerotarea spaţiilor
formează anexele nr.3.a.,3.b. şi 3.c.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilelor
proprietate privată a oraşului Ocna Mureş - centrala termică cartier Soda, dezafectată, situată în Ocna
Mureş, strada Colonia Monchim, nr.7, compusă din construcţii şi teren aferent în suprafaţă
totală de 416 m.p., înscrise în C.F. nr. 71126 Ocna Mureş, cu nr. top./cad. 71126.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
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18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, pe o perioadă
de 10 de ani, a unui imobil- terenuri situate in Ocna Mureş, str. Stefan Cel Mare, f.n, inscrise in CF
71099 Ocna Mureş; în suprafată de 1000 m.p, în CF 71100 Ocna Mureş în suprafată de 1279 mp şi în
C.F 72072 Ocna Mureş în suprafaţă de 1000 m.p.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică , pe o durată de 5
ani a unui spaţiu compus din două camere cu suprafaţă utilă de 87,07 mp (subsol sub bibliotecă)
înscris in C.F 70391-C1-U4 Ocna Mureş, cu nr cad 70391 C1-U4 situat în Ocna Mureş, str. N. Iorga
,nr.25, jud Alba, preţul minim de pornire al licitaţiei fiind de 100 lei/lună..
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba si
Lista obiectivelor de investiţii a oraşului Ocna Mureş, pentru anul 2013, conform anexelor.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului anului 2012 în valoare de 3713
mii lei.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
PROBLEME CURENTE:
Dl secretar: toate proiectele de hotarare sunt importante, au fost întocmite în mod deosebit, cu multe
annexe, mai este un proioect de hotărâre care va intra pe ordinea de zi şi anume proiectul de hotărâre
nr 21 privind repartizarea excedentului anului 2012 în valoare de 3713 mii lei.
Dl secretar:pentru ca şedinţa să se desfăşoare în condiţii de legalitate trebuie ales un nou preşedinte de
şedinţă.
Dl Stoica Alin Sebastian îl propune pe domnul Stanescu Vasile ca să fie ales preşedinte de şedinţă.
Dl secretar supune la vot propunerea d-lui Stoica Alin Sebastian, toţi cei 16 consilieri prezenţi votează
pentru alegerea d-lui Stanescu Vasile ca preşedinte de şedinşă.
Dl Stanescu Vasile supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu încă un priect de hotărâre, proiectul nr
21, 16 consilieri votează pentru suplimentarea ordinii de zi.
Dl Stanescu Vasile supune la vot ordinea de zi suplimentată cu proiectul de hotărâre nr 21, toti cei 16
consilieri prezenţi votează pentru ordinea de zi propusă.
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.
Comisiile nr. 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl preşedinte de sedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 1 de pe ordinea de zi, 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, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin
Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, lipseşte dl consilier Oltean Dan Gligor adoptăndu-se
astfel Hotararea nr 35 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 27.03.2013 privind
reducerea impozitului datorat pe anul 2013, pentru clădirile si terenurile ce le detin, de către
contribuabilii persoane fizice indreptăţite, nominalizate in ANEXA care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
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 nr 2 de pe ordinea de zi.
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Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotoarare nr 2 de pe ordinea de zi, 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, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin
Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, lipseşte dl Oltean Dan Gligor, adoptăndu-se astfel.
Hotararea nr 36 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 27.03.2013 privind
aprobarea parcelării imobilului “casă şi curţi, construcţii” situat administrativ în Ocna Mureş,
str. 9 Mai, nr 1A, în suprafaţă de 391 mp înscris in CF 71741 Ocna Mureş, cu nr top 1753/1/3 în
două loturi, în vederea concesionării.
.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, Stănescu Vasile, Stoica Alin
Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, lipseşte dl consilier Oltean Dan Gligor, adoptăndu-se
astfel Hotararea nr. 37 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 27.03.2013
provind aprobarea parcelării imobilului “casă şi curţi, construcţii” situat administrativ în
Ocna Mureş, str. 9 Mai, nr 1A, în suprafaţă de 99 mp înscris in CF 71654 Ocna Mureş, cu nr
top 1753/1/4 în două loturi, în vederea concesionării.
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, Stănescu Vasile, Stoica Alin
Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion: lipseşte dl consilier Oltean Dan Gligor, adoptandu-se
astfel Hotararea nr. 38 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 27.03.2013
privind aprobarea achiziţiei publice ,,LUCRĂRI DE MODERNIZARE STRADA VASILE
ALECSANDRI, TUDOR VLADIMIRESCU ŞI DR ION RAŢIU DIN ORAŞUL OCNA
MUREŞ-COD CPV 45233252-0 lucrări de îmbrăcare a străzilor prin procedura ,,cerere de
oferte”,criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut” , aprobarea comisiei de evaluarea
ofertelor în vederea achiziţiei.
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 dl consilier Oltean Dan Gligor adoptându-se
astfel Hotararea nr. 39 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 27.03.2013
privind aprobarea achiziţiei publice ,,LUCRĂRI DE MODERNIZARE CARTIER UIOARA
DE SUS-COD CPV 45233252-0 lucrări de îmbrăcare a străzilor şi 45223300-9 –Lucrari de
construcţii şi parcări prin procedura ,,cerere de oferte”,criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel
mai scăzut”, aprobarea comisiei de evaluarea ofertelor în vederea achiziţiei.
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Dl preşedinte de şedintă da cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr 6 de pe
ordinea de zi.
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 dl consilier Oltean Dan Gligor, adoptându-se
astfel Hotararea nr. 40 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 27.03.2013
privind
aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul nr 104/2013- “
REABILITAREA REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A STRĂZILOR:
STR.BLOCURILOR, ALEEA INDEPENDENŢEI, STR SALCÂMILOR, STR. LUNGĂ ŞI
STR CIOCĂRLIEI întocmit de SC APA CTTA SA ALBA, conform documentaţiei anexate,
aprobarea achiziţiei şi a caietului de sarcini “Lucrări de modernizare reţele de apă cartier
Uioara de Sus, str Salcămilor, Blocurilor, al. Independenţei şi Lungă”cod CPV:45232150-8 prin
procedura ,,cerere de oferte” criteriul de atribuire fiind ,, preţul cel mai scăzut”, aprobarea
comisiei de evaluare a ofertelor în vederea achiziţiei.
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 hotarare nr. 7 de pe ordinea de zi
Comisiile nr. 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare.
Dl Podariu Pavel: nu avem CF actualizat decat pe extrasul CF 71360 şi nu avem CF actualizat 71361
şi 71362 propun ca amendament, să aprobaăm P.U.Z-ul doar pentru extrasul de CF 71360 în suprafaţă
de 2300 mp.
Dl Man Florin Augustin:nu poti să aprobi PUZ sub 1 ha.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul propus de către dl Podariu Pavel, 16 consilieri
votează ,,pentru” acest amendament 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 dl consilier Oltean Dan
Gligor.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 7 cu amendamentul propus de către dl
Podariu Pavel , 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, Podariu Pavel Gligor, Stănescu
Vasile, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, lipseşte dl consilier Oltean Dan Gligor
adoptându-se astfel Hotararea nr. 41 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de
27.03.2013 privind aprobarea documentaţiei ,,Planul Urbanistic Zonal DEZVOLTAREA
CAPACITĂŢII DE DEPOZITARE ŞI STOCARE A PRODUCŢIEI AGRICOLE DE
CEREALE +CONSTRUIRE DEPOZIT PRODUSE AGROCHIMICE-EXTRAVILAN OCNA
MURES, JUDEŢUL ALBA.
Dl preşedinte de şedinţă 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
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare.
Dl preşedinte de şedinţă 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 dl consilier Oltean Dan Gligor, adoptându-se
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astfel Hotararea nr. 42 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 27.03.2013
privind aprobarea înscrierii, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a unei suprafete de
teren in suprafata de 700 mp, inscris in CF 72100 Ocna Mures, cu nr top 359/2/5, situat
administrativ in Ocna Mures sat Razboieni, str. Gării, nr 229 I.
Dl preşedinte de şedinţă 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 şedinţă 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 dl consilier Oltean Dan Gligor, adoptându-se
astfel Hotararea nr. 43 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 27.03.2013
privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului proprietate privată a oraşului
Ocna Mureş-teren cu destinaţia de “curţi, construcţii” în suprafată de 148 m.p, situat îm orasul
Ocna Mureş, strada Dâmbului, nr 39, jud. Alba, înscris in C.F. nr 72063 Ocna Mureş, cu nr
top/cad 72063.
Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 10 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 10 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. 10 de pe ordinea de zi, 15 consilieri
votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, 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, se abţine Baciu Ioan, lipseşte Oltean Dan Gligor adoptându-se astfel
Hotararea nr. 44 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 27.03.2013 privind
aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a contractului de închiriere nr
15873/14.11.2012 cu încă un an, contract încheiat între orasul Ocna Mureş în calitate de locatorproprietar şi domnul Armanca Vasile, în calitate de locatar-chiriaş pentru închirierea unui
spaţiu locativ situat în oraşul Ocna Mureş, str Colonia Monchim, nr 12, bl 7 AB 73 ANL, scara
B ap.7, jud. Alba.
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, lipserşte dl consilier Oltean Dan Gligor, adoptându-se
astfel Hotararea nr. 45 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 27.03.2013
privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a contractului de închiriere nr
15866/14.11.2012 cu încă un an, contract încheiat între orasul Ocna Mureş în calitate de locatorproprietar şi doamna Haiduc Mihaela Persida, în calitate de locatar-chiriaş pentru închirierea
unui spaţiu locativ situat în oraşul Ocna Mureş, str Colonia Monchim, nr 12, bl 7 AB 73 ANL,
scara A ap.1, jud. Alba.
.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
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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 dl. consilier Oltean Dan Gligor adoptându-se
astfel Hotararea nr. 46 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 27.03.2013
privind aprobarea vânzării, prin licitatie publică, a cantităţii de 140 m.c. de material lemnos pe
picior constituit dintr-un număr de 46 arbori din specia ,,plop.
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, 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, Marele Adrian Cristian,
Nicoară Marcela Elena, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia
Anca, Vinţeler Ion, votează ,,împotrivă”dl consilier Man Florin Augustin, lipseşte dl consilier Oltean
Dan Gligor, adoptându-se astfel Hotararea nr. 47 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din
data de 27.03.2013 privind acordarea de înlesniri la plata creanţelor contractuale accesorii
(majorări de întărziere) datorate bugetului local şi care au ca izvor contracte de folosinţă a unor
bunuri proprietate publică sau privată a oraşului Ocna Mureş.
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, 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, Marele Adrian Cristian,
Nicoară Marcela Elena, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia
Anca, Vinţeler Ion, votează ,,împotrivă”dl consilier Man Florin Augustin, lipseşte dl consilier Oltean
Dan Gligor, adoptându-se astfel Hotararea nr. 48 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din
data de 27.03.2013 privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale accesorii (majorări
de întârziere) datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice sau juridice, altele
decât datoriile rezultate din contracte de folosinţă a unor bunuri proprietate publică sau
privată a oraşului Ocna Mureş.
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
Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 15, 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 dl. consilier Oltean Dan Gligor adoptându-se astfel Hotararea nr. 49 a
Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 27.03.2013 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Asistenţă Socială al
oraşului Ocna Mureş, a Organigramei şi al Statului de Funcţii, conform anexelor, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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
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Dl primar propune ca amendament ca perioada concesionării să fie pe 10 ani, nu pe 5 ani.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot amerndamentul propus de către dl primar, 15 consilieri votează
pentru acest amendament 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,
Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, dl Podariu Pavel nu votează, lipseşte dl. consilier Oltean Dan Gligor,
adoptându-se acest amendament.
Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 16 cu amendamentul propus de către dl
primar, 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, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion, dl consilier Podariu Pavel Gligor nu votează din cauza
conflictului de interese, lipseşte dl. consilier Oltean Dan Gligor, adoptându-se astfel Hotararea nr.
50 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 27.03.2013 privind aprobarea
concesionării, prin licitatie publică, pe o perioada de 10 de ani, a unor spaţii cu destinaţia de
cabinete medicale, situate în clădirea în care a funcţionat Policlinica oraşului Ocna Mureş.
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 hotarare
Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 17, 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 dl. consilier Oltean Dan Gligor adoptându-se astfel Hotararea nr. 51 a
Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 27.03.2013 privind aprobarea vânzării,
prin licitaţie publică, a imobilelor proprietate privată a oraşului Ocna Mureş - centrala termică
cartier Soda, dezafectată, situată în Ocna Mureş, strada Colonia Monchim, nr.7, compusă din
construcţii şi teren aferent în suprafaţă totală de 416 m.p., înscrise în C.F. nr. 71126 Ocna
Mureş, cu nr. top./cad. 71126.
Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 18 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 18 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. 18, 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 dl. consilier Oltean Dan Gligor adoptându-se astfel Hotararea nr. 52 a
Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 27.03.2013 privind aprobarea
concesionarii, prin licitatie publica, pe o perioada de 10 de ani, a unui imobil- terenuri situate in
Ocna Mureş, str. Stefan Cel Mare, f.n, inscrise in CF 71099 Ocna Mureş în suprafată de 1000
m.p, în CF 71100 Ocna Mureş în suprafată de 1279 mp şi în C.F 72072 Ocna Mureş în
suprafată de 1000 m.p.
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 hotarare.
Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 19, 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,
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Nicoară Marcela Elena, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia
Anca, Vinţeler Ion, lipseşte dl. consilier Oltean Dan Gligor adoptându-se astfel Hotararea nr. 53 a
Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 27.03.2013 privind aprobarea închirierii,
prin licitaţie publică , pe o durată de 5 ani a unui spaţiu compus din două camere cu suprafaţă
utilă de 87,07 mp (subsol sub bibliotecă) înscris in C.F 70391-C1-U4 Ocna Mureş, cu nr cad
70391 C1-U4 situat în Ocna Mureş, str. N. Iorga ,nr.25, jud Alba, preţul minim de pornire al
licitaţiei fiind de 100 lei/lună .
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 hotarare
Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 21, 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 dl. consilier Oltean Dan Gligor adoptându-se astfel Hotararea nr. 54 a
Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 27.03.2013 privind repartizarea
excedentului anului 2012 în valoare de 3713 mii lei.
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 hotarare
Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 20, 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 dl. consilier Oltean Dan Gligor adoptându-se astfel Hotararea nr. 55 a
Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 27.03.2013 privind aprobarea bugetului
Oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba si Lista obiectivelor de investiţii a Oraşului Ocna Mureş,
pentru anul 2013, conform anexelor.
Dl Podariu Pavel: la sfârşitul fiecarui proiect de hotărâre preşedintele de şedinţă să specifice dacă
proiectul de hotărâre a fost adoptat sau nu a fost adoptat.
Dl Stanescu Vasile:toate proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi au fost adoptate.
Dl Man Florin Augustin: dacă tăiem plopii să punem ceva în locul lor.
Dl primar: din suma pe care o încasăm din vânzarea materialului lemons o să cumpărăm arbori
ornamentali, vrem să punem arbori ornamentali şi pe strada M. Eminescu.
D-na Nicoară Marcela: să punem stălpi de current pe aleea care duce la gară.în Războieni.
Probleme curente
1. Dl Pandor Nicusor prezintă adresele trimise de Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L în
calitate de lichidator judiciar al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT PERSOANE OCNA
MURES S.R.L., înregistrate la Primăria Ocna Mureş cu nr.4572 din 14.03.2013 şi respectiv nr.
5144/26.03.2013, prin care se solicită consiliului local să îşi exprime poziţia cu privire la necesitatea
formulării recursului împotriva sentinţei pronunţate în data de 13.03.2013 prin care judecătorul sindic
a respins cererea privind antrenarea răspunderii personale împotriva lui Cociş Alin Ionel.
Dl. consilier Leahu Ioan Mircea spune că, pe de o parte, nu am fost consultaţi cu privire la acest
aspect, înainte de a se fomula solicitarea de antrenare a răspunderii iar, pe de altă parte, nu ni s-a
comunicat nici un fel de motivaţie privind necesitatea sau condiţiile concrete care impun antrenarea
răspunderii personale, situaţie în care nu se impune formularea căii de atac.
Nici unul dintre consilierii prezenţi nu a formulat opinie separată faţă de cea expusă de dl. Leahu,
fapt pentru care preşedintele de şedinţă autorizează secretariatul şedinţei de consiliu să formuleze
răspuns prin care să se comunice faptul că nu se impune formularea recursului.
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2. Dl. Pandor Nicuşor prezintă solicitarea domnului Turcu Sorin – lider sindical la Şcoala Gimnazială
Lucian Blaga din Ocna Mureş – înregistzrată la Primăria Ocna Mureş cu nr. 5126/25.03.2013 prin
care solicită să fie pusă în executare Sentinţa Civilă nr. 2897/2011 pronunţată în Dosar nr.
11051/107/2010 de către Tribunalul Alba ca instanţă de fond, rămasă definitivă şi executorie, prin
care instanţa a admis cererea reclamanţilor.
Pentru punerea în executare a acestei sentinţe, este necesar ca, mai întâi, pârâta Şcoala cu clasale IVIII Lucian Blaga să-şi îndeplinească obligaţia de a calcula indemnizaţia de concediu acordată
reclamanţilor, după care pârâtul consiliul local va trebui să se conformeze în sensul celor dispuse de
instanţă, respectiv asigurarea finanţării pentru plata sumelor în cauză şi virarea acestora către unitatea
şcolară. Cu privire la obligaţia reţinută în sarcina consiliului local, va trebui supusă aprobării acestuia,
prin proiect de hotărâre, însuşirea calculului comunicat de pârâta Şcoala cu clasale I-VIII Lucian
Blaga alocarea şi virarea sumelor necesare, cu precizarea că, anterior, va trebui clarificată provenienţa
acestor sume, având în vedere faptul că fondurile pentru salariile personalului din învăţământ se
asigură de la bugetul de stat, din cote defalcate de TVA. Acest aspect se va clarifica şi funcţie de
soluţiile pronunţate de către instanţele competente, în celelelate litigii similare în care Consiliul local
Ocna Mureş are calitatea de pârât şi în care s-a invocat atât excepţia calităţii procesuale pasive a
Consiliului local pe motiv că nu are calitatea de angajator în raporturile cu personalul din învăţământ
cât şi depunerea de cereri de chemare în garanţie a Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului
Educaţiei Naţionale.
Prin urmare, se va solicita unităţii şcolare vizate să calculeze indemnizaţiile stabilite de instanţă,
urmând a fi prezentată situaţia consiliului local.
3. Dl. Pandor prezintă adresa nr. 5161/26.03.2013 prin care domnul primar al oraşului Ocna Mureş
comunică consiliului local actul intitulat “Raport de experiză contabilă” datat la 12.12.2009 întocmit
de Cabinet Individual de Expertiză Contabilă Suciu Cornel din Alba Iulia, cu privire la situaţia
juridică şi patrimonială a S.C. PREGO S.A. Ocna Mureş.
Domnul primar precizează că adresa prezentată de dl. Pandor, având anexat Raportul de expertiză
contabilă a fost predată azi, fiecăruia din cei 16 consilieri prezenţi la şedinţă şi cărora le adresează
solicitarea expresă ca, în dubla calitate exclusivă a consiliului local de unic acţionar al societăţii şi cea
de administrator al patrimoniului oraşului Ocna Mureş, să ia de urgenţă toate măsurile necesare pentru
clarificarea situaţiei juridice şi patrimoniale a acestei societăţi.
Dl Stanrscu Vasile: declar şedinţa închisă la ora 18,15.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Ing. Stanescu Vasile

Secretar oras,
jr. Florin Nicoara

Întocmit,
Ec Tiuca Orian Mihaela
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