ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat azi 30.07.2015, 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;
- domnul Mureşan Marius –delegat sătesc de la Cisteiul de Mureş;
- domnul Păgidean Virgil- delegat sătesc de la Micoşlaca;
- domnul Cismaş Gheorghe-cetăţean al oraşului Ocna Mureş, domiciliat în Ocna
Mureş, str. Aleea independenţei, bl. 26.
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
procesul-verbal al şedinţei anterioare, respectiv al şedinţei extraordinare ce a avut loc in 16.07.2015.
Procesul-verbal al şedinţei de consiliu în cauză a 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”. Procesul verbal al şedinţei
anterioare este votat 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, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, lipsesc domnii consilieri Man
Florin Augustin şi Stoica Alin Sebastian, la şedinţă participă şi funcţionari publici şi un cetăţean al
oraşului Ocna Mureş.
Dl secretar: să ascultăm pe domnul consilier Vinţeler Ion.
Dl Vinţeler Ion: permiteţi-mi să citesc din hotărârea nr 42 din 26.03.2009 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, nu respectăm
acest Regulament.
Dl Vinţeler Ion citeşte art. 53, 55 şi 57 din HCLOM nr 42 din 26.03.2009,
Dl secretar: pentru că mandatul domnului preţedinte de şedinţă Drăguţ Augustin Iosif s-a
încheiat, vă rog să propuneţi un alt preşedinte de şedinţă şi durata pentru care este ales preşedinte de
şedinţă.
Dl Stănescu Vasile il propune preşedinte de şedinţă pe domnul Leahu Ioan Mircea, pe o durată
de 3 luni.
Dl Leahu Ioan Mircea este ales preşedinte de şedinţă pe o durată de 3 luni,în unanimitate, deci
toţi cei 14 consilieri prezenţi la şedinţă.
Dl secretar, jr Pandor Nicuşor: sunt înscrise 7 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi.
Dl secretar: toate cele 7 proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi se încadrează în condiţiile de
legalitate.
Dl secretar: şedinţa este ordinară, lunară, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr.851 din
24.07.2015, având următorul proiect al ordinii de zi:
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PROIECT AL ORDINII DE ZI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice servicii de catering pentru
beneficiarii proiectului
,,Centru Educaţional Egalitate de Şanse”>> prin procedura „achiziţie
directă”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea pe o perioadă de 5 ani, a contractelor de
concesiune conform anexei; schimbarea titularei în contractul nr 6427/01.08.2005.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apartamentarea imobilului clădire înscrisă în CF 76437
Ocna Mureş-Spitalul orăşenesc Ocna Mureş care face parte din domeniul public al oraşului Ocna
Mureş în 7 apartamente.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică, pe o durată de 15 ani a
terenului în suprafaţă de 17,00 mp, situat în Ocna Mureş, str. N. Iorga, nr 25A, jud. Alba şi înscris în CF 73580
Ocna Mureş, cu nr top 2161/1/2.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
5. 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
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea planului de achiziţii publice pentru anul 2015.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice <<Lucrări de reparaţi curente
străzi asfaltate din oraşul Ocna Mureş >>cod CPV:45233251-3 prin procedura « achiziţie directă »
criteriul de atribuire fiind <<preţul cel mai scăzut >>.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu.
PROBLEME CURENTE:
Dl Leahu Ioan Mircea supune la vot ordinea de zi. Este votată în unanimitate, respectiv toţi cei
15 consilieri prezenţi.
Dl Leahu Ioan Mircea dă cuvântul domnului Cismaş Gheorghe.
Dl Cismaş Gheorghe: vreau să aduc la cunoştinţă starea blocului nr 26, al cărui locatar sunt,
blocul este construit în 1976, rog să mi se spună când s-a făcuut o reparaţie la acoperişul blocului, în
fiecare an izolă acoperişul , suunt mai mulţi chiriaşi decât proprietari, propun să se repare acoperişul.
Dl Leahu Ioan Mircea: ştim că blocul este locuit şi de chiriaşi şi de proprietari, chiria se
încasează de către Primărie
Dl Primar: din sumele pe care le încasăm drept chirire, deşi cea mai mare parte refuză să
plătească chiria, noi ne nagajăm să rezolvăm problema dar şi d-voastră să nu mai aruncaţi gunoaiele
pe geam, trebuie să se facă o evaluare pentru reparare, pe partea de proprietari fiecare îşi va plăti cota
parte şi pentru chiriaşi va plăti Primăria.
Dl Leahu Ioan Mircea: în termen de 30 zile să-i facem un prim răspuns d-lui Cismaş Gheorghe.
Dl preşedinte 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.
Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr.1 de pe ordinea de zi, 14
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
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Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile, Cociş Dorin, Podariu Pavel
Gligor, Vinţeler Ion, Baciu Ioan nu votează, declară un conflict de interese, adoptându-se astfel
Hotărârea nr. 152 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 30.07.2015 privind
aprobarea achiziţiei publice servicii de catering pentru beneficiarii proiectului ,,Centru
Educaţional Egalitate de Şanse” prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind
,,preţul cel mai scăzut”.
Dl preşedinte 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.
Dl. preşedinte 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, Cociş Dorin, Podariu Pavel
Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 153 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mureş din data de 30.07.2015 privind prelungirea pe o perioadă de 5 ani, a contractelor de
concesiune conform anexei; schimbarea titularei în contractul nr 6427/01.08.2005
Dl preşedinte 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.
Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 3, 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, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion,,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 154 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de
30.07.2015 privind apartamentarea imobilului clădire înscrisă în CF 76437 Ocna MureşSpitalul orăşenesc Ocna Mureş care face parte din domeniul public al oraşului Ocna Mureş în 7
apartamente.
Dl preşedinte 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.
Comisiile nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl 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, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor,
Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 155 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din
data de 30.07.2015 privind concesionarea prin licitaţie publică, pe o durată de 15 ani a
terenului în suprafaţă de 17,00 mp, situat în Ocna Mureş, str. N. Iorga, nr 25A, jud. Alba şi
înscris în CF 73580 Ocna Mureş, cu nr top 2161/1/2.
Dl 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.
Dl preşedinte 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,
HerţegHorea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian,
Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor,
Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 156 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din
data de 30.07.2015 privind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, făcute pe
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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.
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului 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 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl. preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 6 de pe ordinea de zi, 15
consilieri votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin
Iosif, HerţegHorea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian
Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile, Cociş Dorin, Podariu Pavel
Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 157 a Consiliului local al oraşului Ocna
Mures din data de 30.07.2015 privind modificarea planului de achiziţii publice pentru anul
2015
Dl preşedinte 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.
Dl Stănescu Vasile: există inadvertenţă între art.1 al proiectului de hotărâre şi referatul de
specialitate, în proiect apare procedura ,,achiziţie directa” iar in referat este procedura ,,cerere de
oferte” trebuie să apară în hotărâre cum este in referat, respectiv procedura ,, cerere de oferte”.
Dl 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, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Ispas
Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela
Elena, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, domnul
Herţeg Horea nu mai este în sală adoptându-se astfel Hotărârea nr. 158 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mures din data de 30.07.2015 privind aprobarea achiziţiei publice <<Lucrări de
reparaţi curente străzi asfaltate din oraşul Ocna Mureş >>cod CPV:45233251-3 prin procedura
« cerere de oferte » criteriul de atribuire fiind <<preţul cel mai scăzut >>.
Dl primar: vă rog săptămâna viitoare să veniţi la o şedinţă extraordinară sau de indată.
D-na Jurj Daciana: să nu se mai staţioneze în zona pieţei autovehicole de 3,5 tone, se blochează
piaţa, igiena în piaţă să fie respectat în păiaţa agroalimentară.
Şedinţa se incheie la ora 18,00.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal
Preşedinte de şedinţă,
Jr. Leahu Ioan Mircea

p.Secretar oras,
jr. Pandor Nicuşor

Întocmit,
Ec. Tiuca Orian Mihaela

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

4

