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

PROCES VERBAL

Incheiat azi 28.01.2016,  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;
- domnul jr. Nicoară Florin Ovidiu;
-   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: este prima şedinţă ordinară din acest an, cel mai important proiect este cel
privind aprobarea bugetului anului 2016, domnul primar retrage proiectele nr 26 şi 28 de pe ordinea
de zi, trebuie ales un nou preşedinte de şedinţă. .

Dl secretar: sunt prezenţi la şedinţă un număr de 16 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, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, lipseşte domnul
consilier Man Florin Augustin, la şedinţă participă şi funcţionari publici.

Dl secretar: vă rog să faceţi propuneri pentru alegerea unui nou preşedinte de şedinţă.
        Dl Leahu Ioan Mircea propune pe domnul Oltean Dan Gligor ca să fie ales preşedinte de şedinţă,
15 consilieri cotează ,,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,  Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel
Gligor,  Vinţeler Ion, astfel domnul consilier Oltean Dan Gligor este ales preşedinte de şedinţă.

Dl secretar:  şedinţa este ordinară, lunară, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr.55 din
18.01.2015, având următorul proiect al ordinii de zi:
. PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI
1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului oraşului Ocna Mureş pe anul 2016,
conform anexei .

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  Planului anual de achiziţii publice pentru anul
2016, conform anexei.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Servicii dirigenţie de şantier
pentru lucrări de modernizare străzi 9 Mai şi Avram Iancu din oraşul Ocna Mureş” cod CPV
7152000-9-Servicii de supraveghere a lucrărilor prin procedura ,,achiziţie directă”, criteriul de
atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.

 Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
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4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu
naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic pentru luna decembrie
2015.
      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu .

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Furnizare consumabile pentru
imprimante şi copiatoare” cod CPV 30125100-2-CARTUŞE TONER şi 30192113-6 CARTUŞE DE
CERNEALĂ  prin ,,achiziţie directă”,criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”
      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei de valabilitate a Contractului nr.17960
din 23.11.2015 – studiu de coexistenţă - până în data de 23.07.2016.

  Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea contractului de închiriere nr 9034/03.07.2014,
începând cu data de 20.01.2016, ca urmare a decesului titularului contractului de închiriere.
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea contractului de închiriere nr 3947/21.03.2014,
începând cu data de 08.01.2016, ca urmare a decesului titularului contractului de închiriere.
        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş,Vinţeler Silviu.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “ Lucrări  de marcaj rutier” cod
CPV 45233221-4-lucrări de marcaj rutier prin ,,achiziţie directă” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul
cel mai scăzut”.
     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ,,Planului de lucrări de interes local”care vor fi
executate în anul 2016 la nivelul oraşului Ocna Mureş de către beneficiarii Legii nr 416/2001 şi de
către cei care prestează muncă neremunerată în folosul comunităţii prevăzuţi de Legea nr. 252/2013
privind organizarea şi fucţionarea sistemului de probaţiune.
     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea, pentru anul 2016, a drepturilor de care
beneficiază, pe bază de contract de voluntariat încheiat cu Oraşul Ocna Mureş, voluntarii din cadrul
Serviciului pentru situaţii de urgenţă Ocna Mureş.
     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii cu un an a duratei contractului de
arendare nr.2054/14.02.2014 încheiat între oraşul Ocna Mureş - arendator şi domnul Haiduc Iacob în
calitate de  arendaş, pe perioada de  14.02.2016-13.02.2017.
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea scutirii de la plata chiriei, doamnei Heleria
Rafila Maria, titular al contractului de închiriere nr.8794/01.07.2014, pentru spaţiul locativ situat în
Ocna Mureş, str.Colonia Monchim, nr.14, bl.74-6ABC, sc.B, ap.8, jud. Alba.
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării valorii pentru partea rămasă de
executat la data de 01.01.2016 din contractul de lucrări nr.10741/21.07.2015.
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş,Vinţeler Silviu.



3

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării valorii pentru partea rămasă de
executat la data de 01.01.2016 din contractul de lucrări nr.3691/18.03.2014.
      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării valorii pentru partea rămasă de
executat la data de 01.01.2016 din contractul de lucrări nr.19947/29.12.2015.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării, în bugetul UAT oraşul Ocna Mureş pe
anul 2016, a sumelor necesare acordării unor drepturi de asistenţă socială pentru elevii cu cerinţe
educaţionale speciale din Ocna Mureş.
    Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice ”Proiect
nr.14388/2015”, aprobarea achiziţiei publice pentru executarea lucrărilor de ,,Modernizare a străzilor
Velenţa şi Deltei din satul aparţinător Războieni-Cetate” prin procedura ,,cerere de oferte”, criteriul de
atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu.

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării valorii pentru partea rămasă de
executat la data de 01.01.2016 din contractul de lucrări nr.13121/10.09.2015.
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu.

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării valorii pentru partea rămasă de
executat la data de 01.01.2016 din contractul de lucrări nr.19946/28.12.2015.
      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării valorii pentru partea rămasă de
executat la data de 01.01.2016 din contractul de lucrări nr.9078/22.06.2015.
    Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice Proiect
nr.14389/2015; aprobarea achiziţiei publice pentru executarea lucrărilor de ,,Modernizare a străzilor
Abatorului, G. I. Dragalina, Z. Bârsan, M. Kogălniceanu, G. Coşbuc şi Aleea G. Coşbuc din Ocna
Mureş” prin procedura,, cerere de oferte”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
    Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor
nerambursabile aferent anului 2016 care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul
finanţărilor nerambursabile de la bugetul oraşului Ocna Mureş, alocate pentru activităţi nonprofit de
interes local prin HCLOM nr.226/19.12.2013.
    Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu.

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rezilierea contractului de concesiune nr.13240  din
15.10.2010 privind pe Belea Cristinel.
    Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei de priorităţi, valabilă pentru o perioadă de
1(un) an, începând cu data de 01.02.2016, în vederea repartizării locuinţelor sociale.
     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.
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26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării valorii pentru partea rămasă de
executat la data de 01.01.2016 din contractul de lucrări nr.18242/12.11.2013.
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea modificării valorii pentru partea rămasă de
executat la data de 01.01.2016 din contractele în derulare, conform anexei.
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării valorii pentru partea rămasă de
executat la data de 01.01.2016 din contractul de lucrări nr.11347/27.08.2014.
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.

PROBLEME DIVERSE
Dl. secretar dă cuvântul doamnului Oltean Dan Gligor   pentru a prelua conducerea şedinţei
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi, cu cele 26 proiecte de hotărâre rămase 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,
Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile,  Stoica Alin
Sebastian, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion  adoptându-se astfel ordinea de zi.

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 Vinţeler Ion: de la reparaţii să prevedeţi sume  şi la Clubul Pensionarilor.
     D-na Onac Aida: da , am pus şi la Clubul Pensionarilor.

Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr.1 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,  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. 5 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mureş din data de 28.01.2016 privind aprobarea bugetului oraşului Ocna Mureş
pe anul 2016, conform anexei .

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, 16 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,
Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 6 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mureş din data de 28.01.2016 privind aprobarea  Planului anual de achiziţii
publice pentru anul 2016, conform anexei.

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 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,  Marele Adrian Cristian,
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Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin,
Podariu Pavel Gligor, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 7 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mureş din data de 28.01.2016 privind aprobarea achiziţiei publice “Servicii
dirigenţie de şantier pentru lucrări de modernizare străzi 9 Mai şi Avram Iancu din oraşul
Ocna Mureş” cod CPV 7152000-9-Servicii de supraveghere a lucrărilor 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. 4
de pe ordinea de zi.

Dl primar  prezintă proiectul de hotărâre nr. 4 de pe ordinea de zi.
      Dl secretar: suma totală corectă este 3598 lei.

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, 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,  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. 8 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mures din data de 28.01.2016 privind alocarea sumei necesare plăţii
contravalorii cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a
personalului didactic pentru luna decembrie 2015.

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, 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,  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. 9 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mures din data de 28.01.2016 privind aprobarea achiziţiei publice “Furnizare
consumabile pentru imprimante şi copiatoare” cod CPV 30125100-2-CARTUŞE TONER şi
30192113-6 CARTUŞE DE CERNEALĂ  prin ,,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. 6
de pe ordinea de zi

Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz nefavorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl. preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 6 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,  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. 10 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 28.01.2016 privind prelungirea duratei de valabilitate a
Contractului nr.17960 din 23.11.2015 – studiu de coexistenţă - până în data de 23.07.2016.
       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. 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,  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. 11 Consiliului local al



6

oraşului Ocna Mures din data de 28.01.2016 privind încetarea contractului de închiriere nr
9034/03.07.2014, începând cu data de 20.01.2016, ca urmare a decesului titularului contractului
de închiriere.

Dl preşedinte 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.
Comisia nr 1 da aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.

       Conisia nr 2 solicită să se prezinte lista cu persoanele trecute în spaţiul locative pentru care se
cere încetarea contractului şi apoi va da 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,  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. 12 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 28.01.2016 privind încetarea contractului de închiriere nr
3947/21.03.2014, începând cu data de 08.01.2016, ca urmare a decesului titularului contractului
de închiriere.

Dl  preşedinte 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.
Dl. preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 9 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,  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. 13 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 28.01.2016 privind aprobarea achiziţiei publice “ Lucrări
de marcaj rutier” cod CPV 45233221-4-lucrări de marcaj rutier prin ,,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.
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, 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,  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. 14 Consiliului local al
oraşului Ocna Mures din data de 28.01.2016 privind aprobarea ,,Planului de lucrări de interes
local”care vor fi executate în anul 2016 la nivelul oraşului Ocna Mureş de către beneficiarii
Legii nr 416/2001 şi de către cei care prestază muncă neremunerată în folosul comunităţii
prevăzuţi de Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi fucţionarea sistemului de probaţiune.

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, 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,  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. 15 a Consiliului local
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al oraşului Ocna Mures din data de 28.01.2016 privind aprobarea, pentru anul 2016, a
drepturilor de care beneficiază, pe bază de contract de voluntariat încheiat cu Oraşul Ocna
Mureş, voluntarii din cadrul Serviciului pentru situaţii de urgenţă Ocna Mureş.

Dl  preşedinte 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.
Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 12 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,  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. 16 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 28.01.2016 privind aprobarea prelungirii cu un an a
duratei contractului de arendare nr.2054/14.02.2014 încheiat între oraşul Ocna Mureş -
arendator şi domnul Haiduc Iacob în calitate de  arendaş, pe perioada de  14.02.2016-
13.02.2017.
      Dl  preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr.
13 de pe ordinea de zi.

Dl primar  prezintă proiectul de hotărâre 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, 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,  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. 17 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 28.01.2016 privind acordarea scutirii de la plata chiriei,
doamnei Heleria  Rafila Maria, titular al contractului de închiriere nr.8794/01.07.2014, pentru
spaţiul locativ situat în Ocna Mureş, str.Colonia Monchim, nr.14, bl.74-6ABC, sc.B, ap.8, jud.
Alba.

Dl  preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr.
14 de pe ordinea de zi. Dl primar  prezintă proiectul de hotărâre 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, 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,  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. 18  a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 28.01.2016 privind aprobarea modificării valorii pentru
partea rămasă de executat la data de 01.01.2016 din contractul de lucrări nr.10741/21.07.2015.

Dl  preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului 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.

In 29.01.2016, se depune la proiect nota rectificativa nr.1041/29.01.2016 referitor la eroarea
materiala a valorii de 135.265,85,valoarea corecta fiind 127.886,76 care va fi inscrisa corect la
redactarea hotararii.

Dl. preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 15 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,  Marele Adrian
Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian,  Podariu
Pavel Gligor, Vinţeler Ion, se abţine domnul Cociş Dorin, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 19 a
Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 28.01.2016 privind aprobarea modificării
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valorii pentru partea rămasă de executat la data de 01.01.2016 din contractul de lucrări
nr.3691/18.03.2014.

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre  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,  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,  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. 20 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 28.01.2016 privind aprobarea modificării valorii pentru
partea rămasă de executat la data de 01.01.2016 din contractul de lucrări nr.19947/29.12.2015

Dl  preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului 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 secretar: v-aş ruga să fiţi de acord pentru a revizui anexa 2 cu normele,  sunt inexactităţi
referitoare la competenţe.
        Toţi consilierii sunt de acord cu completarea anexei nr.2.

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 17 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,  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. 21 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 28.01.2016 privind aprobarea alocării, în bugetul UAT
oraşul Ocna Mureş pe anul 2016, a sumelor necesare acordării unor drepturi de asistenţă
socială pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale din Ocna Mureş.
        Dl  preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului 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.
        Dl secretar: propune ca amendament  la acest proiect să se  redacteze denumirea corectă a
societătii care a întocmit documentaţia tehnico-economică ,,proiect nr 14388/2015” pentru lucrarea
publică ,,Modernizare a străzilor Velenţei şi Deltei din satul aparţinător Războieni-Cetate care este:
SC UNLIMITED CONSULT  SRL şi se vor corecta valorile: lucrări de îmbrăcare a drumurilor
valoare estimată de 3116400,00 lei, în loc de 3082160,00 lei respectiv 688007,77 euro în loc de
680448,60 euro, aşa cum au fost modificate şi în cuprinsul referatului de la Biroul de achiziţii publice.
        Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre, aşa cum a fost corectat.

Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 18 de pe ordinea de zi, cu
amendamentul propus de catre domnul secretar,  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,  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. 22 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de
28.01.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice ”Proiect nr.14388/2015”,
aprobarea achiziţiei publice pentru executarea lucrărilor de ,,Modernizare a străzilor Velenţa şi
Deltei din satul aparţinător Războieni-Cetate” prin procedura ,,cerere de oferte”, criteriul de
atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
        Dl  preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului 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.
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        Dl secretar: propune ca amendament corectarea cifrelor astfel valoarea de 1916452,10 lei (având
inclus TVA de 24%) se modifică şi va avea valoarea de 30119,68 lei (având inclus TVA de 24%) iar
valoarea de 1854631,06 lei (având inclus TVA de 20 %) se modifică şi va avea valoarea  de 29148,08
lei (având inclus TVA de 20 %), aşa cum au fost acestea corectate şi în referatul Biroului pentru
urbanism.
        Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre, cu corecturile arătate.

Dl. preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 19 de pe ordinea de zi, cu
amendamentul propus de către domnul secretar,  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,  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. 23 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de
28.01.2016 privind aprobarea modificării valorii pentru partea rămasă de executat la data de
01.01.2016 din contractul de lucrări nr.13121/10.09.2015
        Dl  preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr.
20 de pe ordinea de zi
        Dl primar  prezintă proiectul de hotărâre nr. 20 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. 20 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,  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. 24 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 28.01.2016 privind aprobarea modificării valorii pentru
partea rămasă de executat la data de 01.01.2016 din contractul de lucrări nr.19946/28.12.2015.

Dl  preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr.
21 de pe ordinea de zi
        Dl primar  prezintă proiectul de hotărâre nr. 21 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. 21 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,  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. 25 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 28.01.2016 privind aprobarea modificării valorii pentru
partea rămasă de executat la data de 01.01.2016 din contractul de lucrări nr.9078/22.06.2015.

Dl  preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr.
22 de pe ordinea de zi
        Dl primar  prezintă proiectul de hotărâre nr. 22 de pe ordinea de zi.
        Dl secretar: propune ca amendament corectarea cifrelor astfel valoarea de 4042780,00 se
modifică şi va avea valoarea de 4006550,00 lei iar valoarea de 892524,73 euro se modifică şi va avea
valoarea  de 884526,22 euro, aşa cum au fost corectate şi în referatul Biroului pentru achiziţii publice .
        Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre, cu corecturile arătate.

Dl. preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 22 de pe ordinea de zi, cu
amendamentul propus de căatre domnul secretar, 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,  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. 26 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de
28.01.2016 privind adprobarea documentaţiei tehnico-economice Proiect nr.14389/2015;
aprobarea achiziţiei publice pentru executarea lucrărilor de ,,Modernizare a străzilor
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Abatorului, G. I. Dragalina, Z. Bârsan, M. Kogălniceanu, G. Coşbuc şi Aleea G. Coşbuc din
Ocna Mureş” prin procedura,, cerere de oferte”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai
scăzut

Dl  preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr.
23 de pe ordinea de zi
        Dl primar  prezintă proiectul de hotărâre nr. 23 de pe ordinea de zi.

Comisiile nr 1 şi 2  dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre
        Dl secretar: v-aş ruga să supuneţi la vot art.2 în care domnii Podariu Pavel Gligor şi Leahu Ioan
Mircea să nu voteze pentru că sunt membrii în comisie.

Dl preşedinte de şedintă supune la vot art. 2 al proiectului de hotărâre, 14 consilieri votează
,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean
Dan Gligor, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, domnii Podariu Pavel
Gligor şi Leahu Ioan Mircea nu votează, sunt membrii în comisie, adoptăndu-se astfel art 2 a hotărârii
nr 27 din 28.01.2016.

Dl preşedinte de şedintă supune la vot  proiectul de hotărâre nr 23 , 14 consilieri votează ,,pentru
“ şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas
Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan
Gligor, Stănescu Vasile,  Stoica Alin Sebastian, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, nu votează Podariu Pavel
Gligor şi Leahu Ioan Mircea, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 27 a Consiliului din data de
28.01.2016 privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile
aferent anului 2016 care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanţărilor
nerambursabile de la bugetul oraşului Ocna Mureş, alocate pentru activităţi nonprofit de
interes local prin HCLOM nr.226/19.12.2013.
        Dl  preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr.
24 de pe ordinea de zi
        Dl primar  prezintă proiectul de hotărâre nr. 24 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. 24 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,  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. 28 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 28.01.2016 privind rezilierea contractului de concesiune
nr.13240  din 15.10.2010 privind pe Belea Cristinel.
        Dl  preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr.
25 de pe ordinea de zi
        Dl primar  prezintă proiectul de hotărâre nr. 25 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. 25 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,  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. 29 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 28.01.2016 privind aprobarea Listei de priorităţi, valabilă
pentru o perioadă de 1(un) an, începând cu data de 01.02.2016, în vederea repartizării
locuinţelor sociale

 Dl  preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr.
27 de pe ordinea de zi
        Dl primar  prezintă proiectul de hotărâre nr. 27 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. 27 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,  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. 30 a Consiliului local
al oraşului Ocna Mures din data de 28.01.2016 privind aprobarea modificării valorii pentru
partea rămasă de executat la data de 01.01.2016 din contractele în derulare, conform anexei

Dl Vinţeler Ion: legat de cine semnează invitaţia, cum este corect secretar oraş sau secretar al
Primăriei oraşului Ocna Mureş?

Dl secretar: titulatura corectă este ,,secretar UAT  oraş Ocna Mureş”.
Dl secretar prezintă contestaţia (procedura prealabilă) nr 27/05.01.2016 depusă de către S.C

CEZIANA STAR SRL împotriva art.3 din HCLOM nr 227/17.12.2015.
  Consilierii aprobă în unanimitate respingerea contestaţiei şi formularea răspunsului către petentă în
forma prezentată de către domnul secretar şi depusă la dosarul şedinţei.

Şedinţa se incheie la ora 18,22.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal

Preşedintă de şedinţă, Secretar oras,
Dr. ing. Oltean Dan Gligor Pandor Nicuşor

Întocmit,
Guţ Maria Ana

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


