ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
Incheiat azi 28.06.2013, 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 jr. Pandor Simion Nicusor,
- doamna ec. Tiuca Orian Mihaela,
- domnul Tudor Stan;
- domnul Andrei Copândeanu,
- 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 extraordinare ce a avut loc in 13.06.2013.
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 13 consilieri prezenţi.
Dl secretar: sunt prezenţi la sedinţă un numar de 13 consilieri şi anume Aron Marin, Barbu Ioan
Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan
Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor,
Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, lipsesc domnii consilieri Baciu Ioan, Man Florin Augustin,
Cociş Dorin şi Vinţeler Ion.
Dl secretar: d-nelor şi d-lor consilieri, respectuos vă rog să îmi permiteţi să spun câteva cuvinte, în
această lună am avut o şedinţă de îndată, este a 6-a legislatură dupa 1990 şi anume: în perioada 19921996 primar a fost MIhuţ Ionel, în perioada 1996-2004 primar a fost Bugnar Ioan Vasile, în perioada
2004-2008 primar a fost Cristea Sorin, în perioada 2008-2012 primar a fost Drăgut Augustin Iosif iar
din anul 2012 primar este dl Vinteler Silviu.
Dl secretar: s-a împlinit un an de mandat, preşedinte de şedinţă avem, pe dl consilier Stănescu Vasile.
Dl secretar: şedinţa este ordinară, convocată legal de catre dl primar, in care sens a emis dispozţia nr
582 din 18.06.2013 având următorul proiect al ordinii de zi:
PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea parcelarii imobilului proprietate privată a
oraşului Ocna Mureş, inscris in CF. 71563 Ocna Mureş, cu identificator cadastral (nr cad) 71563 –
curţi, construcţii cu suprafaţa de 258 mp , conform Documentaţiei de parcelare anexată
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.
2. PROIECT DE HOTARARE privind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba,
care vor fi înaintate Prefectului judeţului Alba în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate
a terenurilor prevăzute la art.36, p-ctele. 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul
funciar, republicată.
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Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea achiziţiei întocmire ,,Studiu de prefezabilitate
pentru construire Bază de tratament în oraşul Ocna Mureş- cod CPV 79314000-8-studiu fezabilitate
prin procedura ,,achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
4.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea achiziţiei ,,Dirigenţie de şantier –Modernizare piaţa
oraşului Ocna Mureş-COD CPV 71520000-9 prin procedura ,,achiziţie directă” criteriul de atribuire
fiind ,,preţul cel mai scăzut”.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
5.PROIECT DE HOTARARE privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită (comodat) de la
Asociaţia ASMEEA pentru imobilele înscrise mai jos în cărţile funciare.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
6.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea achiziţiei ,,Lucrări de reparare şi amenajare
clădire Policlinică-cod CPV 45453000-7 prin procedura,,cerere de oferte”, criteriul de atribuire fiind
,,preţul cel mai scăzut”.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
7.PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea unor sume de bani de la cap 67.02.06.59.11
,,Susţinerea cultelor” catre unităti de cult menţionate mai jos .
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
8.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea şi completarea documentaţiei - Proiect nr.122/2013
“Modernizare piaţa agro-alimentară oraş Ocna Mureş, jud. Alba” întocmit de S.C. MURO INSTAL S.R.L.
aprobat prin HCLOM nr. 106/13.06.2013 conform anexei – parte integrantă din prezenta.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
9.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea traseului drumului public de interes local clasificat ca
drum comunal - DC 248, conform anexei, parte integrantă a hotărârii; exprimarea acordului de transfer a
drumului public de interes local clasificat ca drum comunal - DC 248, din domeniul public al UAT Oraşul
Ocna Mureş în domeniul public al Judeţului Alba.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
10.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea înaintării unei Scrisori de intenţie către lichidatorul
judiciar Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL din Cluj Napoca, în vederea cumpărării activului BLOC
DE NEFAMILIŞTI ŞI TEREN AFERENT aflat în proprietatea S.C. GHCL UPSOM ROMÂNIA S.A.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
11.PROIECT DE HOTARARE privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii proprietate privată a
oraşului Ocna Mureş situate în Ocna Mureş str. Nicolae Iorga , nr. 23, jud. Alba

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
12.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei de licitaţie (inclusiv caietul de
sarcini) pentru concesionarea prin licitaţie publică, a unui teren situat în Ocna Mures, str. 9 Mai, nr
.2, jud. Alba, conform HCLOM nr 91 din 30.05.2013.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
13. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea participării oraşului Ocna Mureş la programul
,,Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional-programul rabla 2013, în vederea
achiziţionării unui autoturism nou prin acest program pentru parcul propriu al instituţiei.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
14. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea parcelării unui teren proprietate privată a
oraşului Ocna Mureş îm vederea concesionării unei parcele.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
15. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între oraşul
Ocna Mureş şi SC APA CTTA SA Alba în vederea realizării în comun a lucrării de interes public
local-Execuţie branşamente de apă în localităţile Cisteiul de Mureş şi Micoşlaca
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
16. PROBLEME CURENTE:
Dl secretar:la ordinea de zi sunt inscrise 15 proiecte de hotărâri, domnul primar vrea să suplimenteze
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ordinea de zi cu încă trei proiecte de hotărâri şi anume: proiect de hotărâre nr 16 privind aprobarea
concesioării prin licitaţie publică, pe o perioadă de 49 ani, a unui teren proprietate privată a oraşului
Ocna Mureş, situat în Ocna Mures, str. Al Independenţei, în spatele blocului nr. 23, jud. Alba, în
suprafaţă de 54 mp, în vederea construirii unui spaţiu comercial, proiect de hotărâre nr 17 privind
aprobarea înscrierii, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a unei suprafete de teren in suprafata de 956
mp, inscris in CF 71383 Ocna Mures, cu nr top 1210/1/8/24/1/2, alei, spaţii verzi şi teren construibil, situat
administrativ in Ocna Mures str. Al Independenţei, în spatele blocului nr 27 şi aprobarea documentaţiei de
identificare a terenului respectiv şi proiect de hotărâre nr 18 privind aprobarea parcelarii imobilului

proprietar Statul Roman, drept de administrare operativă Consiliul local al oraşului Ocna Mureş situat
în Ocna Mureş, inscris in CF. 71127 Ocna Mureş, cu nr top 30/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2 –teren pentru
construcţii, alei, spaţii verzi în suprafaţă de 45757 mp, conform Documentaţiei de parcelare anexată.
Dl secretar: am parcurs aceste proiecte de hotărâre împreună cu domnul primar, cu dl viceprimar cu
Nicusor Pandor şi Tiuca Orian Mihaela, proiectele respective întrunesc condiţiile de legalitate, le-am
avizat pe toate, şedinţa se poate desfăşura în condiţii de legalitate, sunteţi cel mai bun consiliu local.
Dl secretar: rog pe dl preşedinte de şedinţă să preia de iure şi de facto conducerea şedinţei.
Dl Stănescu Vasile: avem în sală niste cetăţeni, să-i ascultăm, dau cuvăntul d-lui Tudor Stan.
Dl Tudor Stan: sunt fiu al satului Războieni, jurnalist la ALBA TV , prezint ştirile sportive, dorim să
readucem fotbalul în satul Războieni, să demarăm înfiinţarea unei asociaţii sportive în satul
Războieni, vestiarele arată în ultimul hal, avem nevoie de graderobă, vrem să facem un gard la terenul
de fotbal ca să nu mai intre vacile, avem nevoie de sprijin pentru materiale de construcţii din partea
consiliului local. Dl Stănescu Vasile: eu cred că veţi fi sprijiniţi de consiliul local.
Dl Stănescu Vasile supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele trei proiecte, nr 16, 17 şi 18 plus
probleme curente.
Este aprobată în unanimitate suplimentarea ordinii de zi. cu cele trei proiecte aminitite.
Dl Stănescu Vasile supune la vot ordinea de zi cu 18 proiecte de hotărâre plus probleme curente. Este
votată in unanimitate, toti cei 13 consilieri prezenţi votează ,,pentru” această ordine de zi.
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 proiectul de hotărâre nr 1 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare.
Dl preşedinte de şedinta supune la vot proiectul de hotarare nr 1, 13 consilieri votează ,,pentru” si
anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costica,
Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan
Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, adoptăndu-se astfel Hotararea
nr. 108 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 28.06.2013 privind aprobarea
parcelării imobilului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, inscris in CF. 71563 Ocna
Mureş, cu identificator cadastral (nr cad) 71563 –curţi, construcţii cu suprafaţa de 258 mp ,
conform Documentaţiei de parcelare anexată.
Dl preşedinte de şedintă dă cuvantul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotarare nr 2 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr 2 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 2 de pe ordinea de zi, 13 consilieri
voteaza ,,pentru” si anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian,
adoptandu-se astfel Hotararea nr. 109 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de
28.06.2013 privind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, care vor fi
înaintate Prefectului judeţului Alba în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a
terenurilor prevăzute la art.36, p-ctele. 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul
funciar, republicată.
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Dl preşedinte de şedinţă dă cuvantul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 3 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 3 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare.
Dl Drăguţ Augustin Iosif: această bază de tratament a fost preconizată să fie construită la fostul spital
de recuperare, ulterior s-a renunţat, va fi o investiţie mare, trebuie să fie făcută cat mai aproape, să se
faca pe pontoane pe lacul sărat.
Dl Primar: putem lua în calcul şi locaţia de la fostul Spitalul de Recuperare, nu putem discuta nici o
variantă acum, o să găsim locaţia potrivită.
Dl Stănescu Vasile: este un studiu de prefezabilitate iar decizia se va lua ulterior.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 3 de pe ordinea de zi, 13 consilieri
votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian
adoptându-se astfel Hotararea nr. 110 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de
28.06.2013 privind aprobarea achiziţiei întocmire ,,Studiu de prefezabilitate pentru construire
Bază de tratament în oraşul Ocna Mureş- cod CPV 79314000-8-studiu de prefezabilitate prin
procedura ,,achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
Dl preşedinte de şedintă dă cuvântul 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 hotărâre.
Dl preşedinte de sedinţă supune la vot proiectul de hotarare nr. 4 de pe ordinea de zi, 13 consilieri
votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian
adoptându-se astfel Hotararea nr. 111 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de
28.06.2013 privind aprobarea achiziţiei ,,Dirigenţie de şantier –Modernizare piaţa oraşului
Ocna Mureş-COD CPV 71520000-9 prin procedura ,,achiziţie directă” criteriul de atribuire
fiind ,,preţul cel mai scăzut.
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 5 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă proiectul de 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, 13 consilieri votează ,,pentru” şi
anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costica,
Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan
Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian adoptându-se astfel Hotararea
nr. 112 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 28.06.2013 privind retragerea
dreptului de folosinţă gratuită (comodat) de la Asociaţia ASMEEA pentru imobilele înscrise
mai jos în cărţile funciare.

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 6 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 6 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. 6 de pe ordinea de zi, 13 consilieri
votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian
adoptându-se astfel Hotararea nr. 113 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de
4

28.06.2013 privind aprobarea achiziţiei ,,Lucrări de reparare şi amenajare clădire Policlinică-cod
CPV 45453000-7 prin procedura,,cerere de oferte”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.

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 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 7 de pe ordinea de zi, 13 consilieri
votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian,
adoptându-se astfel Hotararea nr. 114 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de
28.06.2013 privind repartizarea unor sume de bani de la cap 67.02.06.59.11 ,,Susţinerea
cultelor” catre unităti de cult menţionate mai jos.
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.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare.
Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 8 de pe ordinea de zi, 13 consilieri
votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian,
adoptându-se astfel Hotararea nr. 115 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de
28.06.2013 privind modificarea şi completarea documentaţiei - Proiect nr.122/2013
“Modernizare piaţa agro-alimentară oraş Ocna Mureş, jud. Alba” întocmit de S.C. MURO
INSTAL S.R.L. aprobat prin HCLOM nr. 106/13.06.2013 conform anexei – parte integrantă
din prezenta.
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 hotărâre 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, 13 consilieri
votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian
adoptându-se astfel Hotararea nr. 116 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de
28.06.2013 privind modificarea traseului drumului public de interes local clasificat ca drum
comunal - DC 248, conform anexei, parte integrantă a hotărârii; exprimarea acordului de
transfer a drumului public de interes local clasificat ca drum comunal - DC 248, din domeniul
public al UAT Oraşul Ocna Mureş în domeniul public al Judeţului Alba.
.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 secretar: în etapa următoare, când vom cumpăra acest bloc trebuie făcut raportul de evaluare al
imobilului.
Dl Leahu Ioan Mircea: am avut o solicitare pentru a da casa drumarului de pe strada N. Iorga, ce s-a
mai întâmplat cu această casă?
Dl primar:această clădire nu este clasificată nici ca locuinţă socială, nici ca altfel de locuinţă, urmează
să facem un proiect de hotărâre cu toate locuinţele sociale din oraş.
Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 10 de pe ordinea de zi, 13 consilieri
votează ,,pentru” si anume Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
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Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian
doptându-se astfel Hotararea nr. 117 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de
28.06.2013 privind aprobarea înaintării unei Srisori de intenţie cătrea Asocierea ASCOM
INTERNAŢIONAL BUCUREŞTI-ALOREF ALBA IULIA, în vederea cumpărării activului
Bloc de nefamilişti şi teren afferent.
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, 13 consilieri
votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian
adoptându-se astfel Hotararea nr. 118 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de
28.06.2013 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii proprietate privată a oraşului
Ocna Mureş situate în Ocna Mureş str. Nicolae Iorga , nr. 23, 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
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, 13 consilieri
votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian
adoptându-se astfel Hotararea nr. 119 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de
28.06.2013 privind aprobarea documentaţiei de licitaţie(inclusiv caietul de sarcini) pentru
concesionarea prin licitaţie publică, a unui teren situat în Ocna Mures, str. 9 Mai, nr .2, jud.
Alba, conform HCLOM nr 91 din 30.05.2013.
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, 13 consilieri
votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian
adoptându-se astfel Hotararea nr. 120 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de
28.06.2013 privind aprobarea participării oraşului Ocna Mureş la programul ,,Programul de
stimulare a înnoirii parcului auto naţional-programul rabla 2013, în vederea achiziţionării unui
autoturism nou prin acest program pentru parcul propriu al instituţiei.
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, 13 consilieri
votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian
adoptându-se astfel Hotararea nr. 121 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de
28.06.2013 privind aprobarea parcelării imobilului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş ,
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situat în Ocna Mureş , str. Dâmbului, nr 1A, înscris în CF 71047, cu nr top 1454/136/1-teren
construibil în suprafaţă de 5600 mp, conform Documentaţiei de parcelare anexată.
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 preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 15 de pe ordinea de zi, 13 consilieri
votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian
adoptându-se astfel Hotararea nr. 122 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de
28.06.2013 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între oraşul Ocna Mureş şi
SC APA CTTA SA Alba în vederea realizării în comun a lucrării de interes public localExecuţie branşamente de apă în localităţile Cisteiul de Mureş şi Micoşlaca.
Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 16 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 16 de pe ordinea de zi
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare.
Dl Drăguţ Augustin Iosif:e vorba de o locaţie de bar, cetăţenii din zonă nu sunt de acord.
Dl Podariu Pavel: noi aprobăm concesionarea terenului, pentru construirea unui spaţiu comercial
trebuie acordul vecinilor.
Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 16 de pe ordinea de zi, 12 consilieri
votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj
Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan
Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, se abţine Draguţ Augustin Iosif,
adoptându-se astfel Hotararea nr. 123 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de
28.06.2013 privind aprobarea concesioării prin licitaţie publică, pe o perioadă de 49 ani, a unui
teren proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, situat în Ocna Mures, str. Al Independenţei,
în spatele blocului nr. 23, jud. Alba, în suprafaţă de 54 mp, în vederea construirii unui spaţiu
comercial,
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 secretar: la redactarea hotărârii sa apară teren construibil nu şi alei şi spaţii verzi.
Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 17 de pe ordinea de zi, cu propunerea
d-lui secretar, 13 consilieri votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ
Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele
Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile,
Stoica Alin Sebastian adoptându-se astfel Hotararea nr. 124 a Consiliului local al orasului Ocna
Mures din data de 28.06.2013 privind aprobarea înscrierii, în domeniul privat al oraşului Ocna
Mureş a unei suprafete de teren in suprafata de 956 mp, inscris in CF 71383 Ocna Mures, cu nr
top 1210/1/8/24/1/2, alei, spaţii verzi şi teren construibil-având în realitate categoria de folosinţă
,,curţi, construcţii şi arabil”, situat administrativ in Ocna Mures str. Al Independenţei, în
spatele blocului nr 27 şi aprobarea documentaţiei de identificare a terenului respectiv.
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 Stănescu Vasile: trebuie trecut imobilul în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş.
.
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Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 18 de pe ordinea de zi, cu propunerea
d-lui secretar, 13 consilieri votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ
Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele
Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile,
Stoica Alin Sebastian adoptându-se astfel Hotararea nr. 125 a Consiliului local al orasului Ocna
Mures din data de 28.06.2013 privind aprobarea parcelarii şi clarificării situaţiei juridice a
imobilului teren situat în Ocna Mureş, inscris in CF. 71127 Ocna Mureş, cu nr top
30/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2 –teren pentru construcţii, alei, spaţii verzi în suprafaţă de 45757 mp,
conform Documentaţiei de parcelare anexată.
Probleme curente.
Dl primar:dorim să intrăm in parteneriat pe două proicte pe POSDRU, unul pentru a crea mai multe
birouri teritoriale pentru promovarea egalităţii de şanse, se va face un parteneriat cu Consiliul
Judeţean Alba şi Aociaţia ASMEEA, beneficiar este Consiliul Judeţean, vă solicit d-voastră, d-nelor şi
d-lor consilieri să vă daţi acordul pentru a intra în acest program
Dl Stănescu Vasile supune la vot intrarea în acest program, toti cei 13 consilieri prezenţi şi anume
Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj
Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan
Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile sunt de acord.
Dl primar rog pe d-nele şi d-nii consilieri să vă daţi acordul a intra într-un proiect pe axa 5.1,
beneficiar Primăria Reşiţa, parteneri, ASMEEA; Primăria oraşului Ocna Mureş, Asociaţia Geocatalan,
în care vom califica operatori maşini –unelte, beneficiul nostru ar fi cam 100000 euro, e vorba de 400
persoane şomeri , partea de IT o să rămână Primăriei Ocna Mureş.
Dl Stănescu Vasile supune la vot intrarea în acest program, toti cei 13 consilieri prezenţi şi anume:
Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj
Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan
Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stănescu Vasile sunt de acord.
Dl Stoica Alin Sebastian: locaţia fostei centrale din cartierul de la blocurile din Uioara de Sus miroase
înfiorător, să inchidem accesul în această fostă centrală.
Dl Stanescu Vasile: declar şedinţa închisă la ora 17,45.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Ing. Stănescu Vasile

Secretar oras,
jr. Florin Nicoară

Întocmit,
Ec Tiuca Orian Mihaela

Red/Dact:T.O.M
Ex:3 Anexe:0.
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