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       R O M Â N I A 

    JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

   CONSILIUL  LOCAL 

 

PROCES VERBAL 

 

        Incheiat azi  12.04.2017,  cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Ocna 

Mureş.  Participă la sedinţă: 

                         -    domnul primar, Vinţeler Silviu;  

                         -    domnul secretar, Pandor Nicușor; 

                         -    angajați ai Primăriei: doamna Tiuca Orian Mihaela, domnul Nicoară Florin; 

         În deschiderea ședinței, dl. secretar informează că sunt prezenţi la şedinţă un număr de 14 consilieri şi 

anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu Rareș, Leahu 

Ioan Mircea, Marele  Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela Elena, Oroszhegyi Csaba, 

Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion, lipsesc domnii consilieri Barbu 

Ioan Daniel, Marcu Răzvan-Cornel și  Oltean-Dan Gligor,  fapt care  ne permite să desfășurăm ședința în 

condiții de deplină legalitate și din punct de vedere al cvorumului; ședința este extraordinară convocată de 

domnul primar prin dispoziţia nr. 305 din 07.04.2017, care cuprinde materialele din următorul: 

 

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI 

       

      1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1 privind aprobarea Programului pentru acordarea finanțărilor 

nerambursabile aferent anului 2017 care se vor acorda în baza Regulamentuluiprivind regimul finanțărilor 

nerambursabile de la bugetul orașului Ocna Mureș, alocate pentru activități nonprofit de interes local aprobat 

prin HCLOM nr 226/19.12.2013, actualizată. 

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

       Număr de voturi minim necesare pentru adoptare: 9. 

        Dl secretar mai prezintă solicitarea domnului primar care roagă consiliul local să fie de acord cu 

suplimentarea ordinii de zi, sens în care să se aprobe înscrierea pe ordinea de zi suplimentar față de proiectul 

cuprins în Dispoziția de convocare nr. 305 din 07.04.2017, a unui număr de încă 2 proiecte  a căror dezbatere 

și aprobare reclamă urgență în condițiile prevăzute la art. 43 alin.1 din Legea nr.215/2001, după cum urmează:  

- PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.2 privind  modificarea și completarea Anexei nr 2-,,Achizițiile directe 

la programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2017” aprobata prin art.2 al HCLOM nr 

51/21.03.2017. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

       Număr de voturi minim necesare pentru adoptare: 9.  

- PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.3 privind  aprobarea achiziţiei publice ,,Servicii de proiectare privind 

reabilitarea termică a SPITALULUI Orăşenesc Ocna Mureş şi a POLICLINICII Ocna Mureş”,   cod 

CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice prin 

procedura,,achiziție directă” , criteriul de atribuire fiind ,,cel mai bun raport calitate – preţ” 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

       Număr de voturi minim necesare pentru adoptare: 9. 

     

     Cu privire la proiectul nr.3 privind aprobarea achiziţiei publice ,,Servicii de proiectare privind reabilitarea 

termică a SPITALULUI Orăşenesc Ocna Mureş şi a POLICLINICII Ocna Mureş”, dl. secretar precizează că 

înainte de derularea procedurii trebuie încheiat un acord de asociere cu Consiliul Județean Alba întrucât etajul 

1 din clădirea spitalului a fost parcelat și transmis în proprietatea Județului Alba pentru deschiderea centrului 

multifuncțional, nu mai este proprietatea noastră. Din referatul de inițiere rezultă că vechiul contract de 

prestări servicii pentru proiectare a încetat iar prestatorul nu a efectuat nimic din ceea ce s-a angajat. 

     Dl. Primar spune că este adevărat, în bazotărârii veci s-au contractat servicii de proiectare, termenul 

contractului s-a împlinit iar prestatorul nu a efectuat nimic, de aceea trebuie aprobată din nou achiziția pe 2017 

întrucât cea veche a fost cuprinsă pe anul 2016. Am discutat și la Consiliul județean Alba, se va încheia 

acordul de parteneriat pentru reabilitarea termică, vor contribui și ei cu cota parte ce le revine din costuri.  

       Dl. președinte de ședință  supune la vot ordinea de zi a ședinței de azi, așa cum a fost ea suplimentată,  13 

consilieri prezenți votează ,,pentru”, domnul Bugnar Ioan Vasile este ieșit din sală,  adoptându-se astfel 

ordinea de zi cu un număr total de 3 proiecte de hotărâre.  
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1. Dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar care  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 1. 

  Dl primar propune ca amendament la art.2, în comisia de evaluare, d-na. Pop Mirela care are sarcină viza 

CFP, să fie inlocuită cu d-na.Lazăr Ioana. 

    Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot această propunere a domnului primar, 14 consilieri votează ,,pentru” 

și anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu Rareș, Leahu 

Ioan Mircea, Marele  Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela Elena, Oroszhegyi Csaba, 

Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion.  

  Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.1 de pe ordinea de zi, toți cei 14 consilieri prezenți votează 

,,pentru” adoptându-se astfel Hotărârea nr. 71/12.04.2017  privind aprobarea Programului pentru acordarea 

finanțărilor nerambursabile aferent anului 2017 care se vor acorda în baza Regulamentuluiprivind regimul 

finanțărilor nerambursabile de la bugetul orașului Ocna Mureș, alocate pentru activități nonprofit de interes 

local aprobat prin HCLOM nr 226/19.12.2013, actualizată. 

       2. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar care  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 2.   

        Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.2 de pe ordinea de zi, toți cei 14 consilieri prezenți votează 

,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu Rareș, 

Leahu Ioan Mircea, Marele  Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela Elena, Oroszhegyi 

Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion, adoptându-se astfel 

Hotărârea nr. 72/12.04.2017 privind  modificarea și completarea  Anexei nr 2-,,Achizițiile directe la programul 

anual al achizițiilor publice pentru anul 2017” aprobata prin art.2 al HCLOM nr 51/21.03.2017. 

      3. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar  care  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 3.  

        Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.3 de pe ordinea de zi, toți cei 14 consilieri prezenți votează 

,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu Rareș, 

Leahu Ioan Mircea, Marele  Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela Elena, Oroszhegyi 

Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion, adoptându-se astfel 

Hotărârea nr. 73/12.04.2017 privind aprobarea achiziţiei publice ,,Servicii de proiectare privind reabilitarea 

termică a SPITALULUI Orăşenesc Ocna Mureş şi a POLICLINICII Ocna Mureş”,   cod CPV 71322000-1 

Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice prin procedura ,,achiziție directă” , criteriul 

de atribuire fiind ,,cel mai bun raport calitate – preţ”. 

        Şedinţa se incheie la ora 17,55.   

           Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

         Preşedinte de şedinţă,                                                                                              Secretar oras, 

      Mihăiescu Radu Ciprian                                                                                            Pandor Nicuşor  

 

 

 

                                                                           

                                                                          Întocmit,  

                                                                   Tiuca Orian Mihaela 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/Dact:T.O.M 

Ex.4; Anexe:0. 


