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 R O M Â N I A 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL 

 

PROCES VERBAL 

 

        Incheiat azi  13.11.2017, 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: domnul Nicoară Florin, doamna Onac Aida, doamna Tiuca 

Orian Mihaela, ; 

         În deschiderea ședinței, dl secretar informează că sunt prezenţi la şedinţă un număr de 12 

consilieri şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Bartha Andrei-Mugurel,  Leahu Ioan Mircea, Marcu 

Răzvan-Cornel,  Marele  Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, 

Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor,  Tecar Dan Ciprian  și Vințeler Ion, lipsesc  domnii 

consilieri Barbu Ioan Daniel, Bugnar Ioan Vasile, Damian Liviu Rareș,  Oltean Dan Gligor, Stoica 

Alin Sebastian,  președinte de ședință este doamna Nicoară Marcela, ședința este extraordinară,  

convocată de domnul primar prin dispoziţia nr.898  din 09.11.2017, care cuprinde materialele din 

următorul:  

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI 
      

    1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 privind privind revocarea HCLOM nr 173 din 27. 09.2017 

prin care s-a aprobat devizul general al indicatorilor tehnico-economici la cota TVA de 19% cu 

susținerea de la bugetul local al cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare 

străzi Memorandumului, Mihai Viteazu, St. O. Iosif, Vadului și Râului din orașul Ocna Mureș”, 

județul Alba 

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

        Număr de voturi necesare pentru adoptarea proiectului:12 
 

     2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.2 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-

economici pentru investiția ,,Modernizare străzi Memorandumului, Mihai Viteazu, Șt. O Iosif, Vadului 

din orașul Ocna Mureș”,județul Alba. 

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

        Număr de voturi necesare pentru adoptarea proiectului:12 
     

     3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.3 privind  rectificarea de buget pe anul 2017 confor 

m anexei nr.1 şi modificarea listei de investiţii pe anul 2017, conform anexei nr. 2.  

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

        Număr de voturi necesare pentru adoptarea proiectului:12 
   

        Dl secretar supune la vot ordinea de zi,  12 consilieri votează ,,pentru” și anume: Aron Marin, 

Baciu Ioan,  Bartha Andrei-Mugurel,  Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele  Adrian 

Cristian, Nicoară Marcela Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor,  

Tecar Dan Ciprian  și Vințeler Ion, adoptându-se astfel ordinea de zi, cu un număr total de 3 proiecte 

de hotărâre. Reamintește domnilor consilieri unele obligații legale, în special declararea conflictului de 

interese și respectarea regimului incompatibilităților. 
 

1.D-na. preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar care  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 1 

de pe ordinea de zi.  

       Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.  

Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.1 de pe ordinea de zi, toți cei 12 consilieri prezenți votează 

,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Bartha Andrei-Mugurel,  Leahu Ioan Mircea, Marcu 

Răzvan-Cornel,  Marele  Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, 
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Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor,  Tecar Dan Ciprian  și Vințeler Ion, adoptându-se astfel 

Hotărârea nr. 201/13.11.2017 privind revocarea HCLOM nr 173 din 27. 09.2017 prin care s-a 

aprobat devizul general al indicatorilor tehnico-economici la cota TVA de 19% cu susținerea de la 

bugetul local al cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi 

Memorandumului, Mihai Viteazu, St. O. Iosif, Vadului și Râului din orașul Ocna Mureș”, județul 

Alba. 
 

2. D-na.  preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar care  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 2.  

Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.  

Dl primar: este vorba de indicatorii tehnico-economici actualizați cu valorile rezultate după licitație. 

Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.2 de pe ordinea de zi, toți cei 12 consilieri prezenți votează 

,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Bartha Andrei-Mugurel,  Leahu Ioan Mircea, Marcu 

Răzvan-Cornel, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, Oroszhegyi 

Csaba, Podariu Pavel Gligor,  Tecar Dan Ciprian  și Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 

202/13.11.2017 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

investiția ,,Modernizare străzi Memorandumului, Mihai Viteazu, Șt. O Iosif, Vadului din orașul Ocna 

Mureș”,județul Alba. 
 

 3. D-na. preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar  care  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 3. 

Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.  

Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.3 de pe ordinea de zi,  toți cei 12 consilieri prezenți votează 

,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Bartha Andrei-Mugurel,  Leahu Ioan Mircea, Marcu 

Răzvan-Cornel,Marele  Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, Oroszhegyi 

Csaba, Podariu Pavel Gligor,  Tecar Dan Ciprian  și Vințeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr. 

203/13.11.2017 privind rectificarea de buget pe anul 2017 conform anexei nr.1 şi modificarea listei 

de investiţii pe anul 2017, conform anexei nr. 2. 

La ora 17,38 a venit la ședință și domnul Barbu Ioan Daniel, după discutarea celor trei proiecte de 

hotărâre de pe ordinea de zi , însă înainte de discutarea punctului diverse.  

Dl.secretar prezintă Sentința Civilă nr.4102/CAF/2017 a Tribunalului Alba din Dosar nr. 

4623/107/2017,  care a fost comunicată în xerocopie și președinților celor două comisii ale consiliului, 

sentință prin care instanța de la fond a dat câștig de cauză reclamanților Bocică, obligându-ne să 

înaintăm propunerea de atribuire în proprietate a terenului solicitat. Reamintește că litigiul a luat 

naștere ca urmare a faptului că în cartea funciară destinația construcției este ”casă” (cu 3 apartamente), 

iar în fapt este spațiu comercial. Instanța a considerat că situația juridică a imobilului trebuie evaluată 

așa cum rezultă aceasta din cartea funciară. Cere apoi părerea domnilor consilieri referitor la 

exercitarea căii de atac.                                       

Dl viceprimar: judecătorul este suveran, dacă așa a interpretat noi cum să facem altfel. Domnii 

consilieri sunt de acord cu opinia domnului viceprimar.  

Dl primar: atunci vom întocmi actele cu propunere de atribuire; prezintă apoi propunerea ROMSILVA 

pentru un parteneriat, vor să taie din nou din pădurea de la Uioara de Jospentru lemne pentru foc. . 

Dl secretar: avem solicitarea d-lui Man Florin nr. 16618/27.10.2017 prin care dorește să se modifice 

numele străzii, ”Vii” din Uioara de Jos, cu un alt nume, care să fie reprezentativ pentru zonă.După ce 

se stabilește numele străzii, vom face proiect de hotărâre și în trimitem spre avizare Comisiei de 

atribuire de denumiri din Prefectura Alba apoi îl vom supune votului în consiliul local. 

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

         Preşedinte de şedinţă,                                                                                              Secretar oras, 

           Nicoară Marcela                                                                                                 Pandor Nicuşor  

 

 

 

Întocmit, 

                                                                   Tiuca Orian Mihaela 
TOM/TOM.Ex.4.anexe.0. 


