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

PROCES VERBAL

Incheiat azi 29.10.2015,  cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare  a Consiliului local al oraşului
Ocna Mureş.

Participă la sedinţă:
-   domnul primar, Vinţeler Silviu;
-   domnul secretar, jr. Pandor Nicuşor;
- domnul jr. Nicoară Florinel,
-   doamna ec.Tiuca Orian Mihaela;
-   doamna ec. Onac Aida;
-   doamna Guţ Maria Ana;
-   domnul Mureşan Marius –delegat sătesc de la Cisteiul de Mureş;
- domnul Păgidean Virgil- delegat sătesc de la Micoşlaca;

Domnul secretar jur. 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 in anul 2007, supune aprobării Consiliului local al oraşului Ocna Mureş
procesele-verbale  ale şedinţelor anterioare, respectiv al şedinţei de ordinare din data 23.09.2015 şi
şedinţa extraordinară din data de 19.10.2015.

Procesele-verbale ale şedinţelor de consiliu în cauză au fost pus la dispoziţia doamnelor si
domnilor consilieri, spre studiu, în timp util, aducându-li-se în acelaşi timp la cunoştinţă că, potrivit
legii, ,,consilierii au dreptul ca in cadrul şedinţei să conteste conţinutul proceselor-verbale şi să ceară
menţionarea exactă a opiniilor exprimate în sedinţele anterioare”. Procesele verbale ale şedinţelor
anterioare sunt votate în unanimitate, respectiv toţi cei 15 consilieri prezenţi.

Dl secretar: sunt prezenţi la şedinţă un număr de 15 consilieri şi anume: Aron Marin, Baciu
Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia
Daciana, Leahu Ioan Mircea,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor,
Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, lipsesc domnii consilieri Man
Florin Augustin şi Podariu Pavel Gligor, la şedinţă participă şi funcţionari publici.
        Dl secretar: trebuie să se facă  propuneri pentru un nou preşedinte de şedinţă.
        Dl Aron Marin: propun ca preşedinte de şedinţă să fie aleasă doamna Nicoară Marcela.
        Dl secretar supune la vot propunerea domnului Aron Marin ca doamna Nicoară Marcela să fie
aleasă preşedintă de şedinţă, 14 consilieri votează pentru 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,  Marele Adrian Cristian, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile,  Stoica
Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion.

Dl secretar, jr Pandor Nicuşor: sunt înscrise 12 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi.
Dl secretar: 11 proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi se încadrează în condiţiile de legalitate,

la proiectul nr 6 de pe ordinea de zi dau aviz nefavorabil, cu excepţia punctului 1 din anexă. .
Dl secretar:  şedinţa este ordinară, lunară, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr.1210

din 23.10.2015, având următorul proiect al ordinii de zi:
.

 PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI
1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea achiziţiei publice “Furnizare indicatoare  rutiere
–COD CPV 34992200-9:indicatoare rutiere” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire
fiind ,,preţul cel mai scăzut”,
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       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea achiziţiei publice “Servicii de întreţinere şi
reparaţii ilumint public în oraşul Ocna Mureş şi în localităţile componente şi aparţinătoare –COD
CPV 34993000-4- iluminat stradal ” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind
,,preţul cel mai scăzut”
      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului local al
oraşului Ocna Mureş în Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic ,,Petru Maior”din oraşul Ocna
Mureş
   Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind modificarea şi completarea Caietul de sarcini privind
achiziţia de Servicii de întocmire Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru “Amenajare bază de
tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş” cod CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii
de consultanţă, analize, 71240000-2 – Servicii de arhitectură, de inginerie şi de planificare aprobat
prin HCLOM nr. 207/19.10.2015.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea  planului de achiziţii publice pentru anul 2015.
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE 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 anexa
      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Lucrări de reabilitare a
sistemului de încălzire a Căminului Cultural din localitatea Războieni –COD CPV 45232141-2 şi
CPV 71322200-3 ” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai
scăzut”,
     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea alocării unor sume,  din bugetul local al UAT
oraş Ocna Mureş, de la cap 67.02.06.59.11, cu titlu de sprijin financiar, parohiilor si bisericilor din
Ocna Mureş,  situate pe raza administrativ-teritorială a oraşului Ocna Mureş,

Iniţiator primarul oraşului Ocna Mureş, jr.Vinţeler Silviu.

9 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea contractelor  de închiriere nr 15873 din
14.11.2012 şi a contractului de închiriere nr 15886 din 14.11.2012 prin înlocuirea anexei-boxă în
suprafaţă de 9,52 mp cu anexa boxă în suprafaţă de 17,48 mp.
     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Jr Vinţeler Silviu

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr
13247/15.10.2010,  cu o perioada de 5 ani.
      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Jr Vinţeler Silviu
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11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea achiziţiei publice “Servicii de Întocmire Studiu
de Fezabilitate Modernizare şi eficientizare sistem de iluminat public prin utilizarea tehnologiei de tip
LED –COD CPV 79311100-8 ” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul
cel mai scăzut”,
.     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Jr Vinţeler Silviu

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015,
conform anexei nr.1 şi modificarea listei de investiţii conform anexei nr.2 , care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Jr Vinţeler Silviu

PROBLEME CURENTE.
Dl. secretar dă cuvântul doamnei Nicoară Marcela  pentru a prelua conducerea şedinţei
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi, 15 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,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan
Gligor, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion  adoptându-se astfel ordinea
de zi.

D-na preşedintă de şedinţă dă cuvântul domnului 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.
Comisiile nr 1 şi 2  dau  aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-na. preşedintă de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr.1 de pe ordinea de zi, 15

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,  Marele Adrian
Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 210 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mureş din data de 29.10.2015 privind aprobarea achiziţiei publice “Furnizare indicatoare
rutiere –COD CPV 34992200-9:indicatoare rutiere” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul
de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”,
        D-na  preşedintă de şedinţă dă cuvântul domnului 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 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-na preşedintă de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 2 de pe ordinea de zi, 15

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,  Marele Adrian
Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion,,adoptându-se astfel Hotărârea nr. 211 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mureş din data de 29.10.2015 privind privind aprobarea achiziţiei publice “Servicii de
întreţinere şi reparaţii ilumint public în oraşul Ocna Mureş şi în localităţile componente şi
aparţinătoare –COD CPV 34993000-4- iluminat stradal ” prin procedura „achiziţie directă”,
criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.

D-na preşedintă de şedinţă dă cuvântul domnului 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.

Comisiile  nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-na. preşedintă de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 3 de pe ordinea de zi, 15

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,  Marele Adrian
Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
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Dorin, Vinţeler Ion,, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 212 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mureş din data de 29.10.2015 privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului local al
oraşului Ocna Mureş în Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic ,,Petru Maior”din oraşul
Ocna Mureş

D-na preşedintă de şedinţă dă cuvântul domnului 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.

 Dl primar  prezintă proiectul de hotărâre nr. 4 de pe ordinea de zi.
D-na preşedinte de sedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4 de pe ordinea de zi, 15

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,  Marele Adrian
Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 213 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 29.10.2015 privind modificarea şi completarea Caietul de sarcini privind
achiziţia de Servicii de întocmire Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru “Amenajare
bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş” cod CPV: 71241000-9 - Studii de
fezabilitate, servicii de consultanţă, analize, 71240000-2 – Servicii de arhitectură, de inginerie şi
de planificare aprobat prin HCLOM nr. 207/19.10.2015.

D-na preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului 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 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-na. preşedintă de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5 de pe ordinea de zi, 15

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,  Marele Adrian
Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 214 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 29.10.2015 privind  modificarea  planului de achiziţii publice pentru anul
2015.

 D-na preşedintă de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre
nr. 6 de pe ordinea de zi

Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz nefavorabil acestui proiect de hotărâre, urmând a fi rediscutat după
clarificarea aspectelor sesizate de către domnul secretar..

D-na. preşedintă de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 6 de pe ordinea de zi,  15
consilieri se abţin şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif,
Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,  Marele Adrian Cristian,
Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin,
Vinţeler Ion, neputându-se adopta hotărâre de consiliu local, proiectul fiind respins..
       D-na preşedintă de şedinţă dă cuvântul domnului 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.

Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-na. preşedintă de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 7 de pe ordinea de zi, 15

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,  Marele Adrian
Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion,, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 215 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 29.10.2015 privind aprobarea achiziţiei publice “Lucrări de reabilitare a
sistemului de încălzire a Căminului Cultural din localitatea Războieni –COD CPV 45232141-2
şi CPV 71322200-3 ” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel
mai scăzut”,
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D-na preşedintă de şedinţă dă cuvântul domnului 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.
D-na. preşedintă de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 8 de pe ordinea de zi, 13

consilieri votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin,  Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg
Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea,  Marele Adrian Cristian,
Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Vinţeler Ion, se
abţin Baciu Ioan şi Cociş Dorin, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 216 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mures din data de 29.10.2015 privind aprobarea alocării unor sume,  din bugetul
local al UAT oraş Ocna Mureş, de la cap 67.02.06.59.11, cu titlu de sprijin financiar, parohiilor
si bisericilor din Ocna Mureş,  situate pe raza administrativ-teritorială a oraşului Ocna Mureş.

D-na  preşedintă de şedinţă dă cuvântul domnului 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.
D-na. preşedintă de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 9 de pe ordinea de zi, 15

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,  Marele Adrian
Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion,, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 217 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 29.10.2015 privind modificarea contractelor  de închiriere nr 15873 din
14.11.2012 şi a contractului de închiriere nr 15886 din 14.11.2012 prin înlocuirea anexei-boxă în
suprafaţă de 9,52 mp cu anexa boxă în suprafaţă de 17,48 mp.

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr.
10 de pe ordinea de zi
       Dl primar  prezintă proiectul de hotărâre 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, 15

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,  Marele Adrian
Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 218 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 29.10.2015 privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr
13247/15.10.2010,  cu o perioada de 5 ani.

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr.
11 de pe ordinea de zi

Dl primar  prezintă proiectul de hotărâre nr. 11 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. 11 de pe ordinea de zi, cu

propunerea domnului secretar, de revizuire a actelor normative invocate, 15 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,  Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler
Ion,, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 219 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data
de 29.10.2015 privind  aprobarea achiziţiei publice “Servicii de Întocmire Studiu de Fezabilitate
Modernizare şi eficientizare sistem de iluminat public prin utilizarea tehnologiei de tip LED –
COD CPV 79311100-8 ” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul
cel mai scăzut”,
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D-na  preşedintă de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre
nr. 12 de pe ordinea de zi
        Dl primar  prezintă proiectul de hotărâre nr. 12 de pe ordinea de zi.

Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
D-na. preşedintă de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 12 de pe ordinea de zi, 15

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,  Marele Adrian
Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş
Dorin, Vinţeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr. 220 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 29.10.2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2015, conform anexei nr.1 şi modificarea listei de investiţii conform anexei nr.2 , care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre
         Dl consilier Stănescu Vasile: proiectele de hotărâri să vină la comisii cu toate actele doveditoare.
         La ora 17,35 a venit la şedinţă domnul Podariu Pavel Gligor.
         Dl Leahu Ioan Mircea: ce se întâmplă cu repartiţia locuinţelor ANL? Există o contestaţie. S-a
soluţionat contestaţia?

Dl Podariu Pavel Gligor: comisia a analizat contestaţia dar contestatorul nu avea depusă cerere,
numai documentele.
       Dl primar: drumul de la Micoşlaca se face pe banii Consiliului Judeţean.
        Dl primar: în ceea ce priveşte colectarea gunoaielor s-a început de ieri, este stare de normalitate ,
se duce iar la Cristian.
        Dl primar: politicianul pervers este politicianul pe care nu l-a interesat nimic numai să lovească
în unii şi în alţii.
        Dl primar: încă 10 zile se va depune gunoiul la Cristian lângă Sibiu, urmând a se face o rampă la
Războieni.
        Dl Cociş Dorin: există service pe str. Crişan, este autorizat?

Dl Stoica Alin : s-au achiziţionat coşuri de gunoi?
        Dl primar: se va încheia contract.

Şedinţa se incheie la ora 17,50.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal

Preşedintă de şedinţă, Secretar oras,
Nicoară Marcela Pandor Nicuşor

Întocmit,
 Tiuca Orian Mihaela

Red/Dact:T.O.M
Ex:4 Anexe:0.


