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

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 27.08.2015, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare  a Consiliului local al oraşului
Ocna Mureş.

Participă la sedinţă:
-   domnul Olariu Iulian;
-   domnul viceprimar, Podariu Pavel Gligor;
-   domnul secretar,  Pandor Nicuşor;
- domnul jr. Nicoară Florinel,
-   domnul reprezentant al U.M.02523 Bucureşti, lt.col.Cîrstea Eugen;
-   domnul reprezentant al U.M. 01515 Turda, colonel Boboc Ion-Costinel;
-   domnul Popa Gheorghe;
-   domnul Decean Ioan Florin;
-   doamna ec.Onac Aida;
-   doamna  Guţ Maria Ana;
- domnul Păgidean Virgil-delegat sătesc Micoşlaca;
-   domnul Mureşan Marius-delegat sătesc Cisteiul de Mureş;

Domnul secretar Pandor Nicuşor, în 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 în anul 2007.

Dl secretar: domnul primar lipseşte dar îi ţine locul domnul viceprimar, Podariu Pavel Gligor,
sunt prezenţi la şedinţă un număr de 11 consilieri şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Stănescu Vasile,  Stoica Alin
Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, la şedinţă participă funcţionari publici,
participă delegatii săteşti  de la Cisteiul de Mureş şi Micoşlaca şi delegaţi ai U.M.02523 Bucureşti,
U.M. 01515 Turda, domnul Popa Gheorghe şi domnul Decean Ioan Florin.

Dl secretar: sunt prezenţi 11 consilieri, lipsesc domnii consilieri: Barbu Ioan Daniel, Drăguţ
Augustin Iosif, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan
Gligor.

Dl. secretar: să începem şedinţa ordinară, lunară, convocată de domnul primar prin dispoziţia
nr.883 din 20.08.2015, având următorul proiect al ordinii de zi:
.

PROIECT  AL  ORDINII  DE ZI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unui microbus  tip 16 + 1 locuri, marca OPEL
MOVANO la unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic  Petru Maior.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
(P.A.A.R.) al oraşului Ocna Mureş.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  exprimarea acordului pentru încheierea contractelor de
cesiune privitor la Contractul de închiriere păşune nr.5123/15.05.2007 încheiat între Consiliul Local al
oraşului Ocna Mureş şi numitul Decean Ioan Florin şi respectiv Contractul de închiriere păşune
nr.5126/15.05.2007 încheiat între Consiliul Local Ocna Mureş şi numitul Popa Gheorghe.
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4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea termenului de îndeplinire a obligaţiei de a
edifica construcţia prevăzut la art.5.7 din Contractul de concesiune de  teren nr.14267/16.09.2013.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea cuantumului taxei speciale de salubrizare
instituită prin art.1, alin.(1) al HCLOM nr.58/26.03.2015.

6 .PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind propunerea Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba,
făcută 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.

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu
naveta cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale Lucian Blaga din Ocna Mureş  pentru lunile aprilie,
mai, iunie 2015, în sumă de 1879 lei.

8.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei, cu titlu de sprijin
financiar, Parohiei Ortodoxe Uioara de Sus, situată pe raza administrativ-teritorială a oraşului Ocna
Mureş.

9.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015,
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării sumei de 3000 lei pentru acoperirea unor
cheltuieli neprevăzute la evenimentul ”Zilele oraşului Ocna Mureş”.

.
11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea creşterii cu 12% a salariului pentru personalul
angajat în Aparatul de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş şi din serviciile publice
subordonate Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, începând cu 01.09.2015, cu excepţia
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap.

PROBLEME CURENTE

Dl. secretar: toate proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi se încadrează în condiţiile de
legalitate cu o singură menţiune: propun să se retragă proiectul de hotărâre nr. 6 de pe ordinea de zi,
pentru a clarifica unele aspecte legate de Extrasul funciar.

    Dl. viceprimar:  retrage  proiectul de hotarâre nr. 6 de pe ordinea de zi;
          Dl. preşedinte de şedinţă Leahu Ioan Mircea: propun la vot ordinea de zi cu menţiunea retragerii
proiectului de hotarâre nr. 6.
          Se supune la vot  Proiectul Ordinii de zi, cu menţiunea retragerii proiectului de hotărâre nr.6 de
pe ordine de zi, toţi cei 11 consilieri prezenţi votează „ pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan,
Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Stănescu Vasile,  Stoica
Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion.

D-nul preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui viceprimar pentru a prezenta proiectul de hotărâre
nr. 1 de pe ordinea de zi.

Dl.viceprimar prezintă proiectul de hotărâre nr 1 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr.1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.

 1.D-nul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 1 de pe ordinea de zi, 11
consilieri votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj
Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu
Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 163 din 27.08.2015 privind
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repartizarea unui microbus  tip 16 + 1 locuri, marca OPEL MOVANO la unitatea de
învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic  Petru Maior.
2. D-nul preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui viceprimar pentru a prezenta proiectul de hotărâre

nr.2 de pe ordinea de zi.
Dl. viceprimar prezintă proiectul de hotărâre nr.2 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr 1 şi 2 dau  aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.

  Intră în sală doamna consilier Nicoară Marcela Elena.
D-nul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr.2 de pe ordinea de zi, 12

consilieri votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj
Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu
Pavel Gligor, Vinţeler Ion, Nicoară Marcela Elena adoptându-se astfel Hotărârea nr. 164 a
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 27.08.2015 privind  actualizarea Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor (P.A.A.R.) al oraşului Ocna Mureş

3. D-nul preşedinte de şedintă dă cuvântul d-lui viceprimar pentru a prezenta proiectul de hotărâre
nr 3 de pe ordinea de zi.

Dl. viceprimar prezintă proiectul de hotărâre nr.3 de pe ordinea de zi.
      Dl. Popa Gheorghe: eu trebuie să fiu susţinut, nu avem acordul expres al Ministerului Apărării
Naţionale pentru a fi cesionat, sunt patru primării care nu au luat măsura de cesiune. A fost încheiat un
protocol în 1995 până la clarificarea situaţiei juridice, doresc să nu fie luată o hotărâre pripită.
      Dl.lt.col.Cîrstea Eugen: particip ca simplu cetăţean la această şedinţă, vreau să specific că nu pe
toate UAT-urile sunt probleme, pe alte UAT-uri nu sunt contracte de închiriere, aveţi documente
primite de la Ministerul Apărării Naţionale.
     Dl. preşedinte de şedinţă: avem o adresă de la Ministerul Apărării Naţionale din 21.08.2015, pe
care o citesc.
     Dl.lt.col. Cîrstea Eugen: acele protocoale şi-au încetat activitatea. Aş dori  să se nominalizeze votul
domnilor consilieri din Consiliul local, la acest proiect de hotărâre.
     Dl. Popa Gheorghe: în adresa Ministerului Apărării Naţionale se propune cesiunea sau rezilierea
contractelor.

 Dl. preşedinte de şedinţă: Cred că domnul jur. Nicoară Florinel este în măsură să ne lămurească
mai bine despre această situaţie.
     Dl. jur. Nicoară Florinel: Domnilor consilieri, sunteţi în măsură să votaţi o hotărâre legală privind
UAT oraşul Ocna Mureş. S-a încheiat acel protocol în anul 1995, în baza Legii nr. 18/1991, dar în
prezent, în 2015, noi privim altfel problemele, am fost la Alba, s-a semnat de către reprezentanţii UAT
Ocna Mureş, s-a făcut totul pentru reglementarea legală. Poligonul aparţine U.M. Turda, au apărut
dispoziţiile legale privind crescătorii de animale. Ceea ce astăzi se poate face când juridic nu avem
drept asupra Poligonului este varianta cesiunii.Se cere doar acordul celor două părţi, acele contracte au
fost benefice pentru propietari, la expirarea lor nimeni nu are dreptul să le prelungească.
     Dl.consilier Stănescu Vasile: această cesiune se poate face prin acordul UAT oraşul Ocna Mureş şi
Unitatea Militară.
      Dl.secretar Pandor Nicuşor: având în vedere că sunt trei părţi , am acordul a trei părţi, părerea
Ministerului am văzut-o, Consiliul local îşi spune propria părere.
      Dl. preşedinte de şedinţă: avem avizul secretarului, voi supune la vot proiectul de hotărâre nr.3. Să
auzim comisiile;

Comisiile nr 1 şi 2  dau  aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
      Intră în sală domnul consilier Barbu Ioan Daniel, deci sunt prezenţi 13 consilieri locali.

Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr.3 de pe ordinea de zi, 11 consilieri
votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu
Ioan Mircea, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Nicoară
Marcela Elena, Barbu Ioan Daniel, se abţin domnii consilieri: Herţeg Horea şi Vinţeler Ion,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 165 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de
27.08.2015 privind  exprimarea acordului pentru încheierea contractelor de cesiune privitor la
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Contractul de închiriere păşune nr.5123/15.05.2007 încheiat între Consiliul Local al oraşului
Ocna Mureş şi numitul Decean Ioan Florin şi respectiv Contractul de închiriere păşune
nr.5126/15.05.2007 încheiat între Consiliul Local Ocna Mureş şi numitul Popa Gheorghe.
. 4. D-nul preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui viceprimar pentru a prezenta proiectul de hotărâre
nr. 4 de pe ordinea de zi.

Dl viceprimar prezintă proiectul de hotărâre nr. 4 de pe ordinea de zi.
        Dl viceprimar: conform proiectării, magazinul era amplasat  aproape de un stâlp de electricitate şi
toate avizele aveau costurile prea mari. Dacă dv. sunteţi de acord să-i prelungim contractul de
concesionare, noi aprobăm prelungirea termenului pentru construirea unui magazin.

Comisiile  nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-nul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr.4 de pe ordinea de zi, 12

consilieri votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia
Daciana, Leahu Ioan Mircea, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel
Gligor, Nicoară Marcela Elena,  Herţeg Horea, Barbu Ioan Daniel, se abţine domnul consilier Vinţeler
Ion, adoptându-se astfe lHotărârea nr. 166 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data
de 27.08.2015 privind privind modificarea termenului de îndeplinire a obligaţiei de a edifica
construcţia prevăzut la art.5.7 din Contractul de concesiune de  teren nr.14267/16.09.2013

5. D-nul  preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui viceprimar pentru a prezenta proiectul de hotărâre
nr 5 de pe ordinea de zi.

Dl viceprimar prezintă proiectul de hotărâre nr. 5 de pe ordinea de zi.
Comisiile  nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-nul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5 de pe ordinea de zi, 13

consilieri votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia
Daciana, Leahu Ioan Mircea, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel
Gligor, Nicoară Marcela Elena,  Herţeg Horea, Barbu Ioan Daniel, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel
Hotărârea nr. 167 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 27.08.2015 privind
modificarea cuantumului taxei speciale de salubrizare instituită prin art.1 alin.(1) al HCLOM
nr.58/26.03.2015 .
        D-nul consilier Stoica Alin Sebastian a ieşit din sală, rămânând prezenţi 12 consilieri locali.

7. D-nul  preşedinte de şedintă dă cuvântul d-lui viceprimar pentru a prezenta proiectul de hotărâre
nr 7 de pe ordinea de zi.

Dl viceprimar prezintă proiectul de hotărâre nr. 7 de pe ordinea de zi.
Comisia nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărăre.7 de pe ordinea de zi, 12 consilieri

votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana,
Leahu Ioan Mircea, Stănescu Vasile, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Nicoară Marcela Elena,
Herţeg Horea, Barbu Ioan Daniel, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 168 a Consiliului
local al oraşului Ocna Mures din data de 27.08.2015 privind privind alocarea sumei necesare
plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale Lucian Blaga
din Ocna Mureş  pentru lunile aprilie, mai, iunie 2015, în sumă de 1879 lei.

8. D-nul preşedinte de şedintă dă cuvântul d-lui viceprimar pentru a prezenta proiectul de hotărâre
nr.8 de pe ordinea de zi.

Dl. viceprimar prezintă proiectul de hotărâre nr. 8 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-nul preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 8 de pe ordinea de zi, 10

consilieri votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia
Daciana, Leahu Ioan Mircea, Stănescu Vasile,  Podariu Pavel Gligor, Nicoară Marcela Elena, Barbu
Ioan Daniel, Vinţeler Ion , se abţin domnii consilieri Cociş Dorin şi Herţeg Horea, adoptându-se astfel
Hotărârea nr. 169 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 27.08.2015 privind
aprobarea alocării sumei de 5.000 lei, cu titlu de sprijin financiar, Parohiei Ortodoxe Uioara de
Sus, situată pe raza administrativ-teritorială a oraşului Ocna Mureş.
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9. D-nul preşedinte de şedintă dă cuvântul d-lui viceprimar pentru a prezenta proiectul de hotărâre
nr 9 de pe ordinea de zi.

Dl. viceprimar prezintă proiectul de hotărâre nr. 9 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-nul preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr.9 de pe ordinea de zi, 12

consilieri votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia
Daciana, Leahu Ioan Mircea, Stănescu Vasile, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Nicoară Marcela
Elena, Herţeg Horea, Barbu Ioan Daniel, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr. 170 a
Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 27.08.2015 privind  rectificarea bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

D-nul preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui viceprimar pentru a prezenta proiectul de hotărâre
nr. 10 de pe ordinea de zi.

Dl viceprimar prezintă proiectul de hotărâre nr. 10 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
 D-nul preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr.10 de pe ordinea de zi, 11

consilieri votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia
Daciana, Leahu Ioan Mircea, Stănescu Vasile, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Nicoară Marcela
Elena,  Barbu Ioan Daniel, Vinţeler Ion, se abţine domnul consilier Herţeg Horea, adoptându-se astfel
Hotărârea nr.171 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 27.08.2015 privind
aprobarea alocării sumei de 3000 lei pentru acoperirea unor cheltuieli neprevăzute la
evenimentul Zilele oraşului Ocna Mureş.

D-nul preşedinte de şedintă dă cuvântul d-lui viceprimar pentru a prezenta proiectul de hotărâre
nr 11 de pe ordinea de zi.

Dl viceprimar prezintă proiectul de hotărâre nr. 11 de pe ordinea de zi.
Comisia nr. 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-nul preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr.11 de pe ordinea de zi, 12

consilieri votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia
Daciana, Leahu Ioan Mircea, Stănescu Vasile, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Nicoară Marcela
Elena, Herţeg Horea, Barbu Ioan Daniel, Vinţeler Ion , adoptându-se astfel Hotărârea nr. 172 a
Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 27.08.2015 privind creşterea salarială
pentru personalul angajat în Unitatea Administrativ Teritorială oraşul Ocna Mureş, urmare a
aplicării Ordonanţei de Urgenţă nr.27/30 iunie 2015.

PROBLEME  CURENTE:

             D-nul consilier Vinţeler Ion: pe strada Cloşca şi Crişan circulaţia este foarte mare, cu viteză,
nu se mai justifică sensul unic, nu se respectă limita de tonaj, se circulă care, cum doreşte. Solicit
anularea hotărârii privind circulaţia în sens unic pe străzile Cloşca şi Crişan.
            D-nul consilier Stănescu Vasile: solicit să ne fie prezentate Procesesle verbale, la fiecare
început de şedinţă.
            D-nul deleg. sătesc Mureşan Marius: vreau să vă aduc la cunoştiinţă despre o familie din
Cistei, de la nr. 1, la care din cauza ploilor i s-a dărâmat acoperişul de la casă, nu au posibilitatea de a-
şi reface acoperişul deoarece nu au nici un venit. Rog în Consiliul local dacă există posibilitatea de a
ajuta această familie cu specificaţia: materiale de construcţie.

D-nul viceprimar: Să se depună o cerere la Primăria oraşului Ocna Mureş în care să solicite
materiale pentru construcţii, o să-i ajutăm cu materiale provenite din demolări.
            D-nul secretar: vă prezint o informare privind un proces care are ca obiect contestaţie la
executare împotriva încheierii de încunviinţare a executarii silite înaintată de către creditoarea
Mediplus Exim SRL.
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           D-na Guţ Maria Ana: vă prezint Raportul semestrial privind petiţiile din perioada ianuarie-
iunie 2015.
            D-nul consilier Vinţeler Ion: trebuie să avem în vedere starea în care se află clădirea Clubului
Salina, trebuie să fie atenţionată Salina.

Şedinţa se încheie la ora 18,42.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă, p. Secretar oraş,
LEAHU  IOAN MIRCEA PANDOR  NICUŞOR

Întocmit,
 GUŢ MARIA ANA

Red/Dact:G.M.A
Ex:3 Anexe:0.


