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R O M Â N I A 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL 
 

PROCES VERBAL  

        Incheiat azi  18.12..2014, 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 Gligor; 

-   domnul secretar, jr. Florin Nicoară; 

-   domnul jr. Pandor Simion Nicuşor, 

-   doamna ec. Onac Aida; 

-   doamna ec.Tiuca Orian Mihaela; 

-   doamna Guţ Maria Ana; 

-  domnul Olariu  Iulian;  

-  domnul Păgidean Virgil-delegat sătesc Micoşlaca; 

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 de îndată ce a avut loc in 09.12.2014. 

Procesul-verbal al şedinţei de consiliu în 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 să conteste conţinutul proceselor-verbale si sa ceară 

menţionarea exactă a opiniilor exprimate in sedinţele anterioare”. Procesul verbal al şedinţei 

anterioare este votat în unanimitate, respectiv toţi cei 17 consilieri prezenţi.  

Dl secretar: sunt prezenţi la sedinţă un număr de 17 consilieri şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, 

Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, 

Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan 

Gligor, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, la 

şedinţă participă şi funcţionari publici, mai participă şi delegatul sătesc de la  Micoşlaca. 

Dl secretar: la ordinea de zi sunt înscrise un număr mare de proiecte de hotărâri, respectiv 19 proiecte 

de hotărâri ,  proiectele au fost discutate în şedinţele pe comisii, am parcurs toate proiectele de hotărâri 

ce sunt inscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri sunt legale, am avizat toate cele 19  proiecte de 

hotărâri. 

Dl. secretar: este şedinţa obişnuită, lunară, a 20-a şedinţă  din acest an, convocată legal de catre dl 

primar în care sens a emis dispozţia nr 1850 din 12.12.2014 având următorul proiect al ordinii de zi: 

                                                      

                                             PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI 

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind plata sumei de 3000 de lei efectuată  de SC PREGO SA 

Ocna Mureş,cu titlu de redevenţă în baza Contractului de concesiune nr.12466/12.12.2002 încheiat 

între Consiliul local Ocna Mureş-concedent, pe de o parte şi SC PREGO SA Ocna Mureş, 

concesionar, pe de altă parte. 

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

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind stablirea cotei care va fi achitată bugetului oraşului Ocna 

Mureş din sumele obţinute de către unităţile de învăţământ şcolar preuniversitar de stat din Ocna 

Mureş cu titlu de chirii pentru spaţiile pe care acestea le au în administrare, stabilirea cotei care va fi 

achitată bugetului oraşului Ocna Mureş din sumele obţinute de către unităţile de învăţământ  şcolar 
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preuniversitar de stat din Ocna Mureş  cu titlu de chirii pentru spaţiile pe care acestea le au în 

administrare. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

  

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de 

cesiune privitor la Contractul de concesiune nr.1634/06.02.2014. 

   Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  

 

  4. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind   prelungirea pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015 a 

contractelor de concesiune nr. 6160/10.06.2003, 5761/15.09.1998, 8948/23.11.2000, 

9026/28.11.2000, 4434/21.04.2003, 67/02.04.2001, 68/02.04.2001, 9025/28.11.2000, 

5824/16.12.2002. 

 Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii,pe perioada  01.01.2015-28.02.2015 

a duratei Convenţiei de Asociere nr.17709/28.12.2012 încheiată în baza HCLOM nr. 190/19.12.2012 

între oraşul Ocna Mureş. pe de o parte şi Filiala Filantropia Ortodoxă Ocna Mureş, pe de altă parte. 

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  modificarea şi completarea ORGANIGRAMEI şi a 

STATULUI DE FUNCŢII ale personalului de specialitate al Primarului oraşului Ocna Mureş şi ale 

serviciilor subordonate Consiliului local Ocna Mureş 

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea mandatarii reprezentantului Consiliului Local al 

oraşului Ocna Mureş, în persoana d-lui (d-nei)___________________ care să voteze ajustarea 

preţului apei potabile şi a tarifului la canalizare care vor fi aplicate începând cu data de 01.01.2015, 

conform propunerii făcute de operatorul regional S.C.APA CTTA SA ALBA, astfel: preţ unic de 

livrare apă potabilă (  fără T.V.A )-3,01 lei/mc, tarif unic pt colectare ape uzate şi pluviale (  fără 

T.V.A )-2,86 lei/mc. 

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea HCLOM nr. 133/30.06.2014; aprobarea 

cuantumului tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor şi a condiţiilor de emitere a autorizaţiilor 

speciale de transport-AST pentru transporturile cu autovehicole ce depăşesc si/sau dimensiunile 

admise. 
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind delegarea Primarului oraşului Ocna Mureş de a semna 

contractul de finanţare pentru Proiectul ,,Economie sociala-şansa persoanelor vulnerabile la egalitate 

şi incluziune pe piaţa muncii” care face obiectul Acordului de parteneriat aprobat prin HCLOM nr. 

201/14.10.2014.  

     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat pentru 

implementarea Proiectului de interes public local ,,Informează-te, formează-te pentru un loc de muncă 

în regiunile NORD-VEST, CENTRU ŞI VEST , număr 151291, în cadrul cererii de propuneri de 

proiecte nr. 183”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta.  

     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea noilor valori impozabile, taxele şi impozitele 

locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica începând cu data de 01.01.2015 la nivelul 

oraşului Ocna Mureş. 

     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 
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12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării  

locuinţelor ANL, conform anexei 

     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu        

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind  majorarea numărului de beneficiari ai indemnizaţiei 

lunare a persoanelor cu handicap la 75 de locuri. 

     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu        

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind atribuirea în proprietate a terenurilor proprieate  de stat, 

prevăzute la art. 36, p-ctul 2-5 din Legea nr 18/19.02.1991.  

    Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu        

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decontarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor 

cu naveta cadrelor didactice ale Liceului Teoretic Petru Maior din Ocna Mureş. 

     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind prelungirea pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015 a 

contractului de închiriere nr. 1150/19.02.1998. 

     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind rectificarea  bugetului local al oraşului Ocna Mureş pe 

anul 2014 şi modificare liste de investiţii. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind încheierea unei Convenţii de constituire a dreptului de uz, 

servitute şi acces la utilităţile publice cu titlu gratuit între oraşul Ocna Mureş, prin Consiliul local al 

oraşului Ocna Mureş şi S.C FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD S.A. pentru 

,,Post trafo în anvelopă de beton, LES JT/MT de record şi priză de pământ”, în suprafaţă totală de 

15,00 mp, amplasat pe domeniul public, pe str. Ecaterina Varga, înainte de casa cu nr. 1.  

     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

         PROIECTE ÎNSCRISE SUPLIMENTAR PE ORDINEA DE ZI: 

 

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea prelungirii,pe perioada  01.01.2015-28.02.2015 

a duratei Convenţiei de parteneriat încheiată în baza HCLOM nr. 161/31.10.2011 între oraşul Ocna 

Mureş. pe de o parte şi Filiala Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, pe de altă parte, pentru asigurarea 

funcţionării Aşezământului social,,Sfântul Serafim de Sarov”. 

     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

 

PROBLEME CURENTE: 

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

Dl preşedinte de şedinţă propune suplimentarea ordinii de zi cu incă 1 proiect de hotărâre, 17 

consilieri prezenţi sunt de acord cu această propunere şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan 

Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan 

Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, 

Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi aşa cum a fost ea suplimentată, toţi cei 17 

consilieri prezenţi votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ 

Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man 

Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  

Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel ordinea de 

zi.   

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

ordinea de zi.   

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

Dl primar: SC Prego Sa Ocna Mureş ne-a virat 3000 lei de buna voie cu titlu de redevenţă în baza 

contractului de concesiune nr.12466 din 12.12.2002. 
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Comisiile nr 1 şi 2  dau  aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 1 de pe ordinea de zi, 17 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, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, 

Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr. 231 din 

18.12.2014,privind plata sumei de 3000 lei efectuată de SC Prego Sa Ocna Mureş,cu titlu de 

redevenţă în baza contractului de concesiune nr.12466 din 12.12.2002, încheiat între Consiliul 

Local Ocna Mureş-concedent, pe de o parte şi SC Prego SA.Ocna Mureş,concesionar, pe de altă 

parte. 

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul 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 hotărâre. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 2 de pe ordinea de zi, 17 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, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, 

Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion,adoptându-se astfel Hotărârea nr. 232 a Consiliului 

local al oraşului Ocna Mureş din data de 18.12.2014 privind stabilirea cotei care va fi achitată 

bugetului oraşului Ocna Mureş din sumele obţinute de către unităţile de învătământ şcolar 

preuniversitar de stat din Ocna Mureş cu titlu de chirii pentru spaţiile pe care acestea le au în 

administrare,stabilirea cotei care va fi achitată bugetului oraşului Ocna Mureş din sumele 

obţinute de către unităţile  de învăţământ şcolar preuniversitar de stat din Ocna Mureş,cu titlu 

de chirii pentru spaţiile pe care acestea le au în administrare.  

Dl preşedinte de şedintă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 3 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr 3 de pe ordinea de zi 

Dl viceprimar nu votează pentru că se află în conflict de interese.  

Comisiile nr 1 şi 2  dau  aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 3 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, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, 

Cociş Dorin, Vinţeler Ion,nu votează dl Podariu Pavel Gligor,adoptându-se astfel Hotărârea nr. 233 

a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 18.12.2014   privind exprimarea 

acordului pentru încheierea unui contract de cesiune privitor la Contractul de concesiune  nr. 

1634/06.02.2014 . 

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

ordinea de zi.   

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

Comisiile  nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4 de pe ordinea de zi, 17 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, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, 

Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 234 a Consiliului 

local al oraşului Ocna Mureş din data de 18.12.2014 privind prelungirea pentru perioada 

01.01.2015-31.12.2015 a contractelor de concesiune nr. 6160/10.06.2003, 5761/15.09.1998, 

8948/23.11.2000, 9026/28.11.2000, 4434/21.04.2003, 67/02.04.2001, 68/02.04.2001, 9025/28.11.2000, 

5824/16.12.2002.  
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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 hotărâre nr. 5 de pe ordinea de zi.  

Comisiile  nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5, toţi cei 17 consilieri votează 

,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, 

Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,Man Florin Augustin, Marele Adrian 

Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş 

Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 235 a Consiliului local 

al oraşului Ocna Mureş din data de 18.12.2014 privind aprobarea prelungirii,pe perioada 

01.01.2015-28.02.2015 a duratei Convenţiei de Asociere nr.17709/28.12.2012 încheiată în baza 

HCLOM nr 190 din 19.12.2012 între oraşul Ocna Mureş pe de o parte şi Filiala Filantropia 

Ortodoxă Ocna Mureş, pe de altă parte.  

 Dl  preşedinte de şedintă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 6 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 6 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 hotărâre nr. 6 de pe ordinea de zi,  17 consilieri 

votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, 

Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,Man Florin Augustin, 

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin 

Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion,  adoptându-se astfel Hotărârea nr. 236 a 

Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 18.12.2014 privind  modificarea şi 

completarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCŢII ale personalului de specialitate 

al Primarului oraşului Ocna Mureş şi ale serviciilor subordonate Consiliului local 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 hotărâre nr. 7 de pe ordinea de zi. 

Dl. primar propune pe domnul Frânc Dorel 

Dl.viceprimar întreabă dacă domnul Frânc Dorel a făcut vreun raport referitor la activitatea 

desfăşurată în cadrul SC APA CTTA SA Alba. 

Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 7 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, Oltean Dan Gligor,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, 

Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, domnul consilier Stănescu Vasile este ieşit din sală, adoptându-se 

astfel Hotărârea nr. 237 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 18.12.2014 

privind aprobarea mandatarii reprezentantului Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş, în 

persoana d-lui  Frânc Dorel care să voteze ajustarea preţului apei potabile şi a tarifului la 

canalizare care vor fi aplicate începând cu data de 01.01.2015, conform propunerii făcute de 

operatorul regional S.C.APA CTTA SA ALBA, astfel: preţ unic de livrare apă potabilă (  fără 

T.V.A )-3,01 lei/mc, tarif unic pt colectare ape uzuate şi pluviale (  fără T.V.A )-2,86 lei/mc 

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 hotărâre nr. 8 de pe ordinea de zi. 

Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 8 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 
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Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, 

Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, domnul consilier Stănescu Vasile este ieşit din sală , adoptându-se 

astfel Hotărârea nr. 238 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 18.12.2014 

privind revocarea HCLOM nr. 133 din 30.06.2014; aprobarea cuantumului tarifelor 

suplimentare de utilizare a drumurilor şi a condiţiilor de emitere a autorizaţiilor speciale de 

transport-AST pentru transporturile cu autovehicule ce depăsesc şi/sau dimensiunile admise.       

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 hotărâre. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 9 de pe ordinea de zi, toţi cei 17 

consilieri votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin 

Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,Man Florin 

Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  

Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea 

nr. 239 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 18.12.2014 privind delegarea 

Primarului oraşului Ocna Mureş de a semna contractul de finanţare pentru proiectul ,,Proiectul 

Economie socială-Şansa persoanelor vulnerabile la egalitate şi incluziune pe piaţa muncii”care 

face obiectul Acordului de parteneriat aprobat prin HCLOM nr.201 din  14.10.2014.  

Dl preşedinte de şedinţă 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 hotărâre. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 10 de pe ordinea de zi,  toţi cei 17 

consilieri votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin 

Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,Man Florin 

Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  

Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea 

nr.240 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 18.12.2014 privind aprobarea 

încheierii unui Acord de parteneriat pentru implementarea Proiectului de interes public local 

,,Informează-te, formează-te pentru un loc de muncă în regiunile NORD-VEST,CENTRU şi 

VEST, nr 151291, în cadrul cererii de propunere de proiecte nr.183”,conform Anexei, care face 

parte integrantă din prezenta. 

Dl preşedinte de şedinţă 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. 

Dl primar: nu sunt modificări faţă de nivelul impozitelor şi taxelor pe anul 2014. 

Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 11 de pe ordinea de zi,  17 consilieri 

votează ,,pentru”, şi anume : Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, 

Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,Man Florin Augustin, 

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin 

Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr. 241 a 

Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 18.12.2014 privind aprobarea noilor valori 

impozabile, taxele şi impozitele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica începând cu 

01.01.2015 la nivelul oraşului Ocna Mureş. 

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 hotărâre. 
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Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 12 de pe ordinea de zi,  toţi cei 17 

consilieri votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin 

Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,Man Florin 

Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  

Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion adoptându-se astfel 
Hotărârea nr. 242 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 18.12.2014 privind 

aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor ANL, conform anexei 

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 hotărâre. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 13 de pe ordinea de zi,  17 consilieri 

votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, 

Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,Man Florin Augustin, 

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin 

Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr.243 a 

Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 18.12.2014  privind  majorarea numărului de 

beneficiari ai indemnizaţiei lunare a persoanelor cu handicap la 75 de locuri, începând cu data de 

01.01.2015  

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 hotărâre. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 14 de pe ordinea de zi,  17 consilieri 

votează ,,pentru”, şi anume:Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, 

Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, 

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin 

Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr. 

244 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 18.12.2014 privind propunerile 

Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, făcute pe baza verificării situaţiei juridice a 

terenurilor,ce vor fi înaintate domnului Prefect al 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, cetăţenilor solicitanţi menţionaţi în ANEXĂ 

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 hotărâre nr. 15 de pe ordinea de zi. 

Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 15 de pe ordinea de zi,  17 consilieri 

votează ,,pentru”, şi anume:Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg 

Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,Man Florin Augustin, Marele 

Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, 

Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 245 a 

Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 18.12.2014 privind decontarea sumei 

necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice ale Liceului Teoretic 

Petru Maior din Ocna Mureş. 

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 hotărâre nr. 16 de pe ordinea de zi. 

Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 16 de pe ordinea de zi,  17 consilieri 

votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, 
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Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, 

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin 

Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr.246 a 

Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 18.12.2014 privind prelungirea pentru 

perioada 01.01.2015-31.12.2015 a contractului de închiriere nr. 1150/19.02.1998 

 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 hotărâre nr. 17 de pe ordinea de zi. 

Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 17 de pe ordinea de zi,  17 consilieri 

votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, 

Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,Man Florin Augustin, 

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin 

Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 247 a 

Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 18.12.2014 privind  rectificarea bugetului 

local pe anul 2014 şi modificare liste de investiţii conform anexelor nr.1şi 2.  

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 hotărâre nr. 18 de pe ordinea de zi. 

Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 18 de pe ordinea de zi,  17 consilieri 

votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, 

Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,Man Florin Augustin, 

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin 

Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion  adoptându-se astfel Hotărârea nr. 248 a 

Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 18.12.2014 privind încheierea unei 

Convenţii de constituire a dreptului de uz, servitute şi acces la utilităţile publice cu titlu gratuit 

între oraşul Ocna Mureş, prin Consiliul local al oraşului Ocna Mureş şi S.C FDEE 

ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD S.A. pentru ,,Post trafo în anvelopă de 

beton, LES JT/MT de record şi priză de pământ”, în suprafaţă totală de 15,00 mp, amplasat pe 

domeniul public, pe str. Ecaterina Varga, înainte de casa cu nr. 1 . 

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 hotărâre nr. 19 de pe ordinea de zi. 

Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 19 de pe ordinea de zi,  17 consilieri 

votează ,,pentru”, şi anume: : Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, 

Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,Man Florin Augustin, 

Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stanescu Vasile,  Stoica Alin 

Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion  adoptându-se astfel Hotărârea nr.249 a 

Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 18.12.2014 privind aprobarea 

prelungirii,pe perioada  01.01.2015-28.02.2015 a duratei Convenţiei de parteneriat încheiată în 

baza HCLOM nr. 161/31.10.2011 între oraşul Ocna Mureş. pe de o parte şi Asociaţia  

Filantropia Ortodoxă Alba –Iulia, pe de altă parte pentru asigurarea funcţionării 

Aşezământului social,,Sfântul Serafim de Sarov. 

 

     PROBLEME  DIVERSE  

 

    Dl. Pandor Nicuşor: Am primit adresa nr. 2421 din 27.12.2014 a Camerei de Conturi a judeţului 

Alba,înregistrată la Primăria Ocna Mureş cu nr.18570 din 03.12.2014 referitor la decizia nr.64 din 

27.11.2014 a Camerei de Conturi a Jud.Alba privind înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate 
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în Raportul nr.322 din 05.11.2014, încheiat în urma ,,verificării modului de ducere la îndeplinire a 

măsurilor dispuse prin Decizia nr.22 din data de 16.04.2013”la SC PREGO SA Ocna Mureş.În urma 

acestei adrese am comunicat către SC PREGO SA Ocna Mureş să ne comunice Decizia Camerei de 

Conturi nr.22 din 16.04.2013 împreună cu actele de control/audit întocmite urmare a acţiunilor 

efectuate în perioada 03.11.2014-05.11.2014. 

Dl. Pandor Nicuşor: În cadrul  Programului Biblionet au fost aduse la bilblioteca orăşenească Ocna 

Mureş aparatură IT. 

Dl. Pandor Nicuşor informează consilierii că s-a făcut o notificare către SC PREGO SA pentru 

predarea cimitirului, predarea sumelor încaste pentru fondul locativ şi predarea sumelor încasate 

pentru cimitir. 

Dl. primar prezintă Raportul de activitate  pe perioada iulie 2012-decembrie 2014 conform actelor 

depuse la dosar. 

Şedinţa se incheie la ora 18,20.  

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

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă,                                                                                Secretar oras, 

       Jr. Aron Marin                                                                                     jr. Florin Nicoară 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Întocmit,  

                                                               Guţ  Maria  Ana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


