ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat azi 25.02.2016, 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;
- doamna ec. Tiuca Orian Mihaela;
- domnul Mureşan Marius –delegat sătesc de la Cisteiul de Mureş;
- domnul Păgidean Virgil- delegat sătesc de la Micoşlaca;
Dl secretar: sunt prezenţi la şedinţă un număr de 13 consilieri 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, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, lipsesc domnii consilieri Baciu Ioan , Man Florin
Augustin, Podariu Pavel Gligor, la şedinţă participă şi funcţionari publici.
Dl secretar, Pandor Nicuşor: în conformitate cu dispoziţiile art. 42 p-ctul 5 din Legea nr.215
din 21 aprilie 2001 privind admnistraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
republicată în anul 2007, supun aprobării Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, procesul verbal al
şedinţei extraordinare din data de 18.02.2016,
Procesul-verbal al şedinţei de consiliu în cauză, au fost puse 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 13 consilieri prezenţi 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, Cociş Dorin, Vinţeler Ion,
Dl secretar: şedinţa este ordinară, lunară, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr.283
din 19.02.2016, având următorul proiect al ordinii de zi:
.
PROIECT AL ORDINII DE ZI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reevaluarea şi recalcularea impozitului pe cladiri şi terenuri
aferent anului 2016 datorate de Bâgioi Alexandru pentru imobilele proprietate personală situate la
adresa din Ocna Mureş, str. M. Eminescu, nr 5.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei de 4000 lei necesară deplasării
Ansamblului folcloric ,, Tradiţii Uiorene” în Manheim Germania pentru data de 12 martie 2016.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
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3. 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 ianuarie
2016.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Servicii de elaborare de
studii” cod CPV 79311100-8-Servicii de elaborare de studii necesare întocmirii documentaţiei pentru
obţinerea de fonduri nerambursabile pentru lucrările de modernizare a străzilor Memorandumului,
Mihai Viteazul, Şt.O.Iosif, Vadului şi Râului din oraşul Ocna Mureş prin ,,achiziţie directă” ,
criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind împuternicirea Serviciului Public de Asistenţă Socială
Ocna Mureş cu derularea activităţii de acordarea a stimulentului educaţional pentru copiii din
grădiniţe care provin din familii defavorizate şi gestionarea tichetelor sociale şi Biroul Achiziţii cu
activitatea de achiziţie a tichetelor sociale pentru grădiniţă.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reducerii de impozit pe clădiri şi impozit pe teren
pentru persoanele ale căror venituri familiale sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori
constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj în cuantum mai mic decât salariul minim brut pe
ţară sau ajutor social.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi a Organigramei
Clubului Sportiv Ocna Mureş –persoană juridică de drept public organizată ca instituţie publică în
subordinea Consiliului local Ocna Mureş.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice ,,Servicii dirigenţie de şantier
pentru lucrări de modernizare străzi Velenţa şi Deltei din Războieni Cetate, până la limita teritorială a
localităţii” COD CPV 7152000-9 prin procedura ,,achiziţie directă “, criteriul de atribuire fiind ,,preţul
cel mai scăzut”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice ,,Servicii dirigenţie de şantier
pentru lucrări de modernizare străzi Abatorului, General Drăgălina, Z. Bârsan, M. Kogălniceanu şi G.
Coşbuc”, COD CPV 7152000-9 prin procedura ,,achiziţie directă “, criteriul de atribuire fiind ,,preţul
cel mai scăzut”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de
cesiune a Contractului de concesiune încheiat între Primăria oraşului Ocna Mureş şi S.C Iulian &
Transchid SRL înregistrat cu nr. 6183/22.05.2008, începând cu 01.03.2016.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului şi din serviciile publice subordonate
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş pentru anul 2016, conform anexelor 2a şi 2b, care fac parte
integrantă din prezenta.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
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12. 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 anexă.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea contractelor de închiriere, cu încă un an ,
începând cu 01.04.2016, a doi chiriaşi din bl 7AB-73-ANL, situat în Ocna Mureş, strada Colonia
Monchim , nr 12, jud. Alba, respectiv doamna Haiduc Mihaela şi domnul Armanca Vasile.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului Anual de Execuţie al Bugetului Local
al oraşului Ocna Mureş la data de 31.12.2015, conform anexelor nr. 1 -4.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016,
conform anexei nr.1 şi modificarea listei de investiţii conform anexei nr.2, care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea planului de achiziţii publice
pentru anul 2016.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind. aprobarea achiziţiei publice de servicii de “Expertiză
tehnică atestată pentru securitatea la incendiu necesară pentru clădirea Spital Ocna Mureş”, prin
procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Furnizare tichete sociale
pentru grădiniţă ” cod CPV 22450000-9- prin procedura ,,achiziţie directă” , criteriul de atribuire fiind
,,preţul cel mai scăzut.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Servicii socio-medicale” cod
CPV 85300000-2- prin procedura ,,achiziţie directă” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai
scăzut”.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, 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, 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, Cociş Dorin, 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.
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Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr.1 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, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel
Hotărârea nr. 37 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 25.02.2016 privind
reevaluarea şi recalcularea impozitului pe cladiri şi terenuri aferent anului 2016 datorate de
Bâgioi Alexandru pentru imobilele proprietate personală situate la adresa din Ocna Mureş, str.
M. Eminescu, nr 5.
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, 13 consilieri
votează ,,pentru” si 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, Cociş Dorin, Vinţeler Ion, adoptându-se astfel
Hotărârea nr. 38 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 25.02.2016 privind
aprobarea sumei de 4000 lei necesară deplasării Ansamblului folcloric ,, Tradiţii Uiorene” în
Manheim Germania pentru data de 12 martie 2016.
Dl secretar: la ora 17,16 a venit la şedinţă domnul consilier Stoica Alin Sebastian , după votarea
preocesului-verbal al şedinţei anterioare , respectiv al şedinţei extraordinare din 18.02.2016, ordinii
de zi şi a proiectelor nr . 1 şi 2 de pe ordinea de zi.
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, 14 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, Cociş Dorin, Vinţeler Ion,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 39 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de
25.02.2016 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 ianuarie 2016.
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, 14 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, Cociş Dorin, Vinţeler Ion,
lipsesc domnii consilieri Baciu Ioan , Man Florin Augustin, Podariu Pavel Gligor, adoptându-se astfel
Hotărârea nr.40 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 25.02.2016 privind
aprobarea achiziţiei publice “Servicii de elaborare de studii” cod CPV 79311100-8-Servicii de
elaborare de studii necesare întocmirii documentaţiei pentru obţinerea de fonduri
nerambursabile pentru lucrările de modernizare a străzilor Memorandumului, Mihai Viteazul,
Şt.O.Iosif, Vadului şi Râului din oraşul Ocna Mureş 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. 5
de pe ordinea de zi
Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 5 de pe ordinea de zi.
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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, 14 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, Cociş Dorin, Vinţeler Ion
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 41 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de
25.02.2016 privind împuternicirea Serviciului Public de Asistenţă Socială Ocna Mureş cu
derularea activităţii de acordarea a stimulentului educaţional pentru copiii din grădiniţe care
provin din familii defavorizate şi gestionarea tichetelor sociale şi Biroul Achiziţii cu activitatea
de achiziţie a tichetelor sociale pentru grădiniţă.
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, 14
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, Cociş Dorin,
Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 42 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din
data de 25.02.2016 privind aprobarea reducerii de impozit pe clădiri şi impozit pe teren pentru
persoanele ale căror venituri familiale sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori
constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj în cuantum mai mic decât salariul minim
brut pe ţară sau ajutor social.
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, 14
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, Cociş Dorin,
Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 43 Consiliului local al oraşului Ocna Mures din
data de 25.02.2013 privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi a Organigramei Clubului
Sportiv Ocna Mureş –persoană juridică de drept public, organizată ca instituţie publică în
subordinea Consiliului local Ocna Mureş.
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.
Comisiile nr 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre
Dl. preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 8 de pe ordinea de zi, 14
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, Cociş Dorin,
Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 44 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din
data de 25.02.2016 privind aprobarea achiziţiei publice ,,Servicii dirigenţie de şantier pentru
lucrări de modernizare străzi Velenţa şi Deltei din Războieni Cetate, până la limita teritorială a
localităţii” COD CPV 7152000-9 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.
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.
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Dl. preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 9 de pe ordinea de zi, 14
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, Cociş Dorin,
Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 45 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din
data de 25.02.2016 privind aprobarea achiziţiei publice ,,Servicii dirigenţie de şantier pentru
lucrări de modernizare străzi Abatorului, General Drăgălina, Z. Bârsan, M. Kogălniceanu şi G.
Coşbuc”, COD CPV 7152000-9 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.
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, 14
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, Cociş Dorin,
Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 46 Consiliului local al oraşului Ocna Mures din
data de 25.02.2016 privind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de cesiune a
Contractului de concesiune încheiat între Primăria oraşului Ocna Mureş şi S.C Iulian &
Transchid SRL înregistrat cu nr. 6183/22.05,2008, începând cu 01.03.2016.
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, 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. 47 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din
data de 25.02.2016 privind modificarea şi completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
din aparatul de specialitate al primarului şi din serviciile publice subordonate Consiliului local
al oraşului Ocna Mureş pentru anul 2016, conform anexelor 2a şi 2b, care fac parte integrantă
din prezenta.
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, 14
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, Cociş Dorin,
Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 48 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din
data de 25.02.2016 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 anexă.
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.
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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, 14
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, Cociş Dorin,
Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 49 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din
data de 25.02.2016 privind prelungirea contractelor de închiriere, cu încă un an , începând cu
01.04.2016, a doi chiriaşi din bl 7AB-73-ANL, situat în Ocna Mureş, strada Colonia Monchim ,
nr 12, jud. Alba, respectiv doamna Haiduc Mihaela şi domnul Armanca Vasile.
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, 14
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, Cociş Dorin,
Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 50 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din
data de 25.02.2016 privind aprobarea Contului Anual de Execuţie al Bugetului Local al
oraşului Ocna Mureş la data de 30.12.2015, conform anexelor nr. 1 -4.
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.
Dl. preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 15 de pe ordinea de zi, 14
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, Cociş Dorin,
Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 51 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din
data de 25.02.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, conform
anexei nr.1 şi modificarea listei de investiţii conform anexei nr.2, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre 15
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. 15 de pe ordinea de zi, 14
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, Cociş Dorin,
Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 52 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din
data de 25.02.2016 privind modificarea şi completarea planului de achiziţii publice pentru anul
2016.
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 preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 17 de pe ordinea de zi, 14
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, Cociş Dorin,
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Vinţeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 53 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din
data de 25.02.2016 privind aprobarea achiziţiei publice de servicii de “ Expertiză tehnică
atestată pentru securitatea la incendiu necesară pentru clădirea Spital Ocna Mureş ”, 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.
18 de pe ordinea de zi
Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 18 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. 18 de pe ordinea de zi, cu
amendamentul propus de catre domnul secretar, 14 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, Cociş Dorin, Vinţeler Ion:, , adoptându-se astfel Hotărârea
nr. 54 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 28.01.2016 privind aprobarea
achiziţiei publice “Furnizare tichete sociale pentru grădiniţă ” cod CPV 22450000-9- 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.
19 de pe ordinea de zi
Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 19 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. 19 de pe ordinea de zi, 14
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, Cociş Dorin,
Vinţeler Ion , adoptându-se astfel Hotărârea nr. 55 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din
data de 25.02.2016 privind aprobarea achiziţiei publice “Servicii socio-medicale” cod CPV
85300000-2- prin procedura ,,achiziţie directă” , criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai
scăzut”.
Dl Cociş Dorin: la indicatoarele ,,acces interzis cu excepţia riveranilor “ să fie completate şi ,,cu
excepţia taximetristilor”.
Şedinţa se incheie la ora 17,37.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal
Preşedintă de şedinţă,
Dr. Ing. Oltean Dan Gligor

Secretar oras,
Pandor Nicuşor

Întocmit,
Tiuca Orian Mihaela

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