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R O M Â N I A 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

  Incheiat azi  05.02.2014, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată  a Consiliului local al oraşului 

Ocna Mureş. 

Participă la sedinţă: 

                        -   domnul primar, jr. Vinţeler Silviu; 

                        -   domnul viceprimar, jr. Podariu Pavel Gligor;  

-   domnul secretar, jr. Florin Nicoară; 

-   domnul jr. Pandor Simion Nicuşor; 

-   doamna ec.Tiuca Orian Mihaela; 

-   domnul Păgidean Virgil –delegat sătesc de la Micoşlaca, 

-   domnul Nicoară Ciprian-consilier al primarului oraşului Ocna 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 ordinare, ce a avut loc in  30.01.2014. 

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 şedinţele anterioare”. Procesul verbal al şedinţei 

anterioare este votat în unanimitate, respectiv toţi cei 14 consilieri prezenţi.  

Dl secretar: sunt prezenţi la sedinţă un numar de 14 consilieri şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  

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, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, lipsesc  domnii  consilieri Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin 

Iosif şi Oltean Dan Gligor .  

Dl secretar.să încercăm să începem şi lucrările acestei şedinţe a consiliului local, ne-am întrunit luna 

trecută de 2 ori, astăzi este o şedinţă de îndată, sunt şapte proiecte  înscrise pe ordinea de zi, proiectele 

de hotărâre pot fi adoptate, le-am avizat pentru legalitate, la şedinţă participă şi funcţionari publici din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Ocna Mureş, mai participă şi delegatul sătesc 

de la Micoşlaca, este prezentă şi d-na Radu Roma Maria care ne face poze pentru legitimaţii. 

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

251 din 04.02.2014 având următorul proiect al ordinii de zi: 

PROIECT AL ORDINII DE ZI : 

         

      1.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  participarea UAT Oraşul Ocna Mureş la procedurile de 

valorificare (licitaţie, negociere directă) organizate de către lichidatorul judiciar Casa de Insolvenţă 

TRANSILVANIA SPRL în vederea cumpărării, în numele şi pe seama Oraşului Ocna Mureş, a 

activului denumit STADION UNIREA (SODA OCNA MUREŞ) aflat în proprietatea S.C. GHCL 

UPSOM ROMÂNIA S.A.  

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu  Vinţeler. 

       2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea modificării  planului de achiziţii publice 

pentru anul 2014, conform anex ei. 

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu  Vinţeler. 
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       3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea achiziţiei servicii de consultanţă pentru 

întocmirea cererii de finanţare  şi a documentaţiilor aferente pentru realizarea centrului educaţional 

“Egalitate de şanse” Ocna Mureş, întocmire studiu de fezabilitate conform HG 28/2008 pentru 

realizarea Centrului educaţional “Egalitate de şanse” Ocna Mureş > cod CPV: 71241000-9, aprobarea 

caietului de sarcini al achiziţiei menţionată  şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu  Vinţeler. 

       4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei ,,Servicii de asigurări – cod 

CPV:66511000-5- servicii de asigurări de viaţă prin  ,,achiziţie directă” criteriul de atribuire fiind, 

oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”. 

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu  Vinţeler 

        5.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei privind selecţia partenerilor 

privaţi pentru proiectele finanţate din fornduri structurale a căror beneficiar este Oraşul Ocna Mureş. 

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu  Vinţeler 

       6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea comisiei de evaluare  a dosarelor de 

participare depuse în vederea selecţiei partenerilor privaţi pentru proiectul – Realizare centru 

educaţional “Egalitate de şanse“ Ocna Mureş  şi aprobarea comisiei de soluţionare a contestatiilor 

depuse la procedura de  selecţie a partenerilor privaţi pentru proiectul – Realizare centru educaţional 

“Egalitate de şanse“ Ocna Mureş. 

     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu  Vinţeler 

       7.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea achiziţiei Prestări servicii de ecarisaj în oraşul 

Ocna Mureş  > cod CPV: 85200000-1, aprobarea caietului de sarcini al achiziţiei Prestări servicii de 

ecarisaj în oraşul Ocna Mureş  > cod CPV: 85200000-1 şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor.       

     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu  Vinţeler 

Dl secretar: rog pe domnul  preşedinte de şedinţă să preia de iure şi de facto conducerea şedinţei 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Este votată în unanimitate, toţi cei 14 consilieri 

prezenţi voteză  ,,pentru”  şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  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, Cociş Dorin, Vinţeler Ion 

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

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 1 de pe ordinea de zi. 

Dl primar propune ca din comisia de negociere care va partticipa la procedurile organizate de 

lichidatorul judiciar în vederea valorificării activului STADION să facă parte: ec Potinteu Vasile, Jr. 

Pandor Nicuşor, jr. Podariu Pavel Gligor, viceprimarul oraşului Ocna Mureş, iar ca membrii supleanţi 

să facă parte Szilagyi Ildiko şi Morar Viorel Claudiu. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot componenţa comisiei de negociere, 13 consilieri votează 

.,,pentru” această componenţă şi anume:  Aron Marin, Baciu Ioan,  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, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, Podariu Pavel 

Gligor nu votează.  

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 1 de pe ordinea de zi, în întregime,   13 

consilieri votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  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, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, Podariu Pavel 

Gligor nu votează., adoptându-se astfel Hotararea nr. 22 a Consiliului local al oraşului Ocna 

Mureş din data de 05.02.2014 privind aprobarea participarii UAT Oraşul Ocna Mureş la 

procedurile de valorificare (licitaţie, negociere directă) organizate de către lichidatorul judiciar 

Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL în vederea cumpărării, în numele şi pe seama 

Oraşului Ocna Mureş, a activului denumit STADION UNIREA (SODA OCNA MUREŞ) aflat 

în proprietatea S.C. GHCL UPSOM ROMÂNIA S.A.  
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Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 2 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 2 de pe ordinea de zi. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 2 de pe ordinea de zi,  14 consilieri 

votează ,,pentru” si anume Aron Marin, Baciu Ioan,  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, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-

se astfel Hotararea nr. 23 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 05.02.2014 

privind aprobarea modificării  planului de achiziţii publice pentru anul 2014, conform anex ei. 

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul 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. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 3 de pe ordinea de zi,  14 consilieri 

votează ,,pentru” si anume Aron Marin, Baciu Ioan,  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, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-

se astfel Hotararea nr. 24 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 05.02.2014 

privind aprobarea achiziţiei servicii de consultanţă pentru întocmirea cererii de finanţare  şi a 

documentaţiilor aferente pentru realizarea centrului educaţional “Egalitate de şanse” Ocna 

Mureş, întocmire studiu de fezabilitate conform HG 28/2008 pentru realizarea Centrului 

educaţional “Egalitate de şanse” Ocna Mureş > cod CPV: 71241000-9, aprobarea caietului de 

sarcini al achiziţiei menţionată  şi aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor. 

Dl preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 4 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 4 de pe ordinea de zi. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 4 de pe ordinea de zi,  13 consilieri 

votează ,,pentru” si anume Aron Marin, Baciu Ioan,  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, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, dl Podariu Pavel Gligor nu 

votează, adoptându-se astfel Hotararea nr. 25 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data 

de 05.02.2014 privind aprobarea achiziţiei ,,Servicii de asigurări – cod CPV:66511000-5- servicii 

de asigurări de viaţă prin  ,,achiziţie directă” criteriul de atribuire fiind, oferta cea mai 

avantajoasă din punct de vedere economic. 

Dl preşedinte de şedinta 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. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 5 de pe ordinea de zi,  14 consilieri 

votează ,,pentru” si anume Aron Marin, Baciu Ioan,  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, Cociş Dorin, Vinţeler Ion,  adoptându-

se astfel Hotararea nr. 26 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 05.02.2014 

pentru aprobarea Metodologiei privind selecţia partenerilor privaţi pentru proiectele finanţate 

din fornduri structurale a căror beneficiar este Oraşul Ocna Mureş. 

Dl preşedinte de şedinta 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. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot componenţa comisiei nominalizată la art. l al hotărârii, 13 

consilieri votează ,,pentru “componenţa acestei comisii şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  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, Cociş Dorin, 

Vinţeler Ion, dl Podariu Pavel Gligor nu votează. 
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Dl preşedinte de şedinţă supune la vot componenţa comisiei nominalizată la art. 2 al hotărârii, 14 

consilieri votează ,,pentru “ şi  anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  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, Cociş Dorin, Vinţeler 

Ion. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 6 de pe ordinea de zi, în întregime,  13 

consilieri votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  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, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, dl Podariu Pavel 

Gligor nu votează,  adoptându-se astfel Hotararea nr. 27 a Consiliului local al oraşului Ocna 

Mureş din data de 05.02.2014 privind aprobarea comisiei de evaluare  a dosarelor de 

participare depuse în vederea selecţiei partenerilor privaţi pentru proiectul – Realizare centru 

educaţional “Egalitate de şanse“ Ocna Mureş  şi aprobarea comisiei de soluţionare a 

contestatiilor depuse la procedura de  selecţie a partenerilor privaţi pentru proiectul – Realizare 

centru educaţional “Egalitate de şanse“ Ocna Mureş. 

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

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr.7 de pe ordinea de zi. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotarare nr. 7 de pe ordinea de zi,  13 consilieri 

votează ,,pentru” si anume Aron Marin, Baciu Ioan,  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, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, dl Podariu Pavel Gligor nu 

votează,,  adoptându-se astfel Hotararea nr. 28 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din 

data de 05.02.2014 privind  aprobarea achiziţiei Prestări servicii de ecarisaj în oraşul Ocna 

Mureş  > cod CPV: 85200000-1, aprobarea caietului de sarcini al achiziţiei Prestări servicii de 

ecarisaj în oraşul Ocna Mureş  > cod CPV: 85200000-1 şi aprobarea comisiei de evaluare a 

ofertelor. 

Dl Marele Adrian Cristian : declar şedinţa închisă la ora 18,08.  

   Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                                  Secretar oras, 

 Prof. Marele Adrian Cristian                                                                     jr. Florin Nicoara 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,  

Ec. Tiuca Orian Mihaela 
 

 

 

 

 

 

 

 

Red/Dact:T.O.M 

Ex:3 Anexe:0. 

 

         


