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R O M Â N I A
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL  OCNA  MUREŞ
CONSILIUL  LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat azi 12.02..2015, cu ocazia desfăşurarii şedinţei extraordinare  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 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 ordinare ce a avut loc in 30.01.2015.
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 14 consilieri prezenţi.
Dl secretar: sunt prezenţi la sedinţă un număr de 14 consilieri şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan,
Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,
Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin,
Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, lipsesc domnii consilieri Barbu Ioan Daniel, Man Florin Augustin
şi Oltean Dan Gligor la şedinţă participă şi funcţionari publici.
Dl secretar: d-nelor şi d-lor consilieri să facem front comun pentru a demara această şedinţă a
consiliului local , este a treia şedinţă din acest an, este şedinţă extraordinară, urmează să mai avem
şedinţa ordinară.
Dl. secretar: şedinţă a fost convocată legal de către domnul primar în care sens a emis dispozţia nr.
288 din 06.02.2015 având următorul proiect al ordinii de zi:

PROIECT  AL  ORDINII  DE ZI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decontarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor
cu naveta cadrelor didactice ale Liceului Teoretic “Petru Maior” din Ocna Mureş pentru luna ianuarie
2015, în sumă de 2039 lei.
        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea noului REGULAMENT –CADRU privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului încadrat cu contract individual de muncă precum şi instituţiile publice aflate în
subordinea Consiliului Local Ocna Mureş, în conformitate cu prevederile legale.
      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice Proiect tehnic
nr1/2015 întocmit de S.C AREAL ARHITECTURA SRL în baza contractului de servicii nr
19735/29.12.2014; aprobarea achiziţiei publice <<Execuţie  de lucrări de construcţie, instalaţii clădire
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,,Centru educaţional Egalitate de şanse” în cadrul proiectului PEL095>> finanţat în cadrul Apelului
local RO10-CORAI-cod CPV 45215200-9, 45310000-3, 45232121-2, 45331000-3,prin <<achiziţie
directă>>, criteriul de atribuire fiind <<preţul cel mai scăzut>>, în cadrul Proiectului PEL 095 ,,
Centrul educaţional Egalitate de Şanse”.

Iniţiator: viceprimarul oraşului Ocna Mures, jr. Podariu Pavel
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea pânâ în  30.06.2015 a contractului de
concesiune nr. 686/03.02.2000 încheiat între Primăria oraşului Ocna Mureş şi dr. Barbu Aurel.
      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al oraşului Ocna Mureş în
domeniul privat al imobilului cu nr top nou 2150/2, strada cu S=109 mp, precum şi modificarea
categoriei de folosinţă din categoria ,,stradă” în categoria de folosinţă ,,curţi, construcţii”, în vederea
concesionării.
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  modificare liste de investiţii pentru anul 2015, conform
anexelor nr.1 şi 2.

 Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  planului de achiziţii publice pentru anul 2015,
conform anexei.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE. privind aprobarea achiziţiei publice <<Furnizare produse
balastieră>> cod CPV 14210000-6,  prin procedura <<achiziţie directă>>, criteriul de atribuire fiind
<<preţul cel mai scăzut>> valoare estimată (fără TVA) de 36290,00 lei, respectiv 8227, 35 euro.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice <<Achiziţie de servicii
dirigenţie de şantier pentru lucrări de construcţie , instalaţii clădire  ,,Centru educaţional Egalitate de
şanse” în cadrul proiectului PEL095>> finanţat în cadrul Apelului local RO10-CORAI-cod CPV
71520000-9, prin procedura <<achiziţie directă>>, criteriul de atribuire fiind <<preţul cel mai
scăzut>> valoare estimată (fără TVA) de 5465,16 lei, respectiv 1279,82 euro.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
10 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Ocna
Mureş nr.147 din 31.07.2014 privind  Organigrama şi  Statul de funcţii ale Clubului Sportiv Ocna
Mureş, persoană juridică română de drept public, conform anexelor  1 şi 2.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
11 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul
2015.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
PROBLEME CURENTE.
Dl secretar: mai avem un proiect de hotărâre care trebuie discutat la diverse, privind taxele de
salubrizare.
Dl secretar: rugăm pe doamna preşedinte de şedinţă să preia de iure şi de facto conducerea şedinţei.
D-na 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.
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 1 de pe ordinea de zi, 14 consilieri
votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas
Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela
Elena, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 23 din 12.02.2015 privind decontarea sumei necesare plăţii
contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice ale Liceului Teoretic “Petru Maior” din
Ocna Mureş pentru luna ianuarie  2015, în sumă de 2039 lei.
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D-na  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.
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 2 de pe ordinea de zi, 14 consilieri
votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas
Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela
Elena, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 24 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de
12.02.2015 privind aprobarea noului REGULAMENT privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
încadrat cu contract individual de muncă precum şi instituţiile publice aflate în subordinea
Consiliului Local Ocna Mureş, în conformitate cu prevederile legale.
D-na 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
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 3 de pe ordinea de zi, 14 consilieri
votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas
Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela
Elena, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 25 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de
12.02.2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice Proiect tehnic nr1/2015 întocmit
de S.C AREAL ARHITECTURA SRL în baza contractului de servicii nr 19735/29.12.2014;
aprobarea achiziţiei publice <<Execuţie  de lucrări de construcţie, instalaţii clădire ,,Centru
educaţional Egalitate de şanse” în cadrul proiectului PEL095>> finanţat în cadrul Apelului
local RO10-CORAI-cod CPV 45215200-9, 45310000-3, 45232121-2, 45331000-3,prin <<achiziţie
directă>>, criteriul de atribuire fiind <<preţul cel mai scăzut>>, în cadrul Proiectului PEL 095
,, Centrul educaţional Egalitate de Şanse”.
D-na 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.
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4 de pe ordinea de zi, 14 consilieri
votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas
Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela
Elena, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 26 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de
12.02.2015 privind prelungirea pânâ în  30.06.2015 a contractului de concesiune nr.
686/03.02.2000 încheiat între Primăria oraşului Ocna Mureş şi dr. Barbu Aurel.
D-na 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.
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5, 14 consilieri votează ,,pentru”, şi
anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj
Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Stănescu
Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel
Hotărârea nr. 27 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 12.02.2015 privind
trecerea din domeniul public al oraşului Ocna Mureş în domeniul privat al imobilului cu nr top
nou 2150/2, strada cu S=109 mp, precum şi modificarea categoriei de folosinţă din categoria
,,stradă” în categoria de folosinţă ,,curţi, construcţii”, în vederea concesionării
D-na  preşedinte de şedintă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 6 de pe
ordinea de zi.



4

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

D-na preşedinte de sedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 6 de pe ordinea de zi,  14 consilieri
votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas
Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela
Elena, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 28 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de
12.02.2015 privind modificare liste de investiţii pentru anul 2015, conform anexelor nr.1 şi 2.
 D-na  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.
D-na  preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 7 de pe ordinea de zi, 14 consilieri
votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas
Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela
Elena, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 29 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de
12.02.2015 privind aprobarea  planului de achiziţii publice pentru anul 2015, conform anexei.
D-na  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.
D-na  preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 8 de pe ordinea de zi, 14 consilieri
votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas
Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela
Elena, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 30 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de
12.02.2015 privind aprobarea achiziţiei publice <<Furnizare produse balastieră>> cod CPV
14210000-6,  prin procedura <<achiziţie directă>>, criteriul de atribuire fiind <<preţul cel mai
scăzut>> valoare estimată (fără TVA) de 36290,00 lei, respectiv 8227, 35 euro.
D-na  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.
D-na preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 9 de pe ordinea de zi,  14 consilieri
votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas
Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela
Elena, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 31 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de
12.02.2015 privind aprobarea achiziţiei publice <<Achiziţie de servicii dirigenţie de şantier
pentru lucrări de construcţie , instalaţii clădire  ,,Centru educaţional Egalitate de şanse” în
cadrul proiectului PEL095>> finanţat în cadrul Apelului local RO10-CORAI-cod CPV
71520000-9, prin procedura <<achiziţie directă>>, criteriul de atribuire fiind <<preţul cel mai
scăzut>> valoare estimată (fără TVA) de 5465,16 lei, respectiv 1279,82 euro.
D-na  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.
D-na preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 10 de pe ordinea de zi, 14 consilieri
votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas
Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela
Elena, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 32 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de
12.02.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş nr.147 din
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31.07.2014 privind  Organigrama şi  Statul de funcţii ale Clubului Sportiv Ocna Mureş,
persoană juridică română de drept public, conform anexelor  1 şi 2.
D-na 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.
D-na preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 11 de pe ordinea de zi, 14 consilieri
votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas
Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela
Elena, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 33 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de
12.02.2015 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015.
Dl Pandor Nicuşor: am primit adresa nr 1502 din 04.02.2015, de la lichidatorul societăţii S.C  Prego
S.A raportul de activitate asupra rezultatelor economico-financiare ale societăţii la data de 30.11.2014.
Dl Pandor Nicuşor: o să fim obligaţi să achităm din bugetul local c/val lucrărilor de salubrizare pentru
locuitorii care nu au contract de prestări servicii cu operatorul local de salubrizare.
Dl primar: am iniţiat un proiect privind instituirea unei taxe de salubrizare , acesta trebuie supus în
dezbatere publică cel puţin 30 tile, un poliţist local şi un reprezentant al societăţii de salubrizare vor
merge la cetăţenii care nu au contract de prestări de servicii pentru salubrizare şi li se aduce la
cunoştinţă acest proiect de hotărâre.
Şedinţa se incheie la ora 18,00.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă, Secretar oras,
Prof. Jurj Claudia Daciana jr. Florin Nicoară

Întocmit,
Ec. Tiuca Orian Mihaela

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


