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  R O M Â N I A                               

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL 

 

PROCES VERBAL (extras) 

 

        Incheiat azi  27.04.2017,  cu ocazia desfăşurării şedinţei ,,de îndată”  a Consiliului local al oraşului Ocna 

Mureş. 

: 

: 

: 

1. Dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar care  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 1.  

Precizează că de ultimo moment a sesizat câteva neconcordanțe care trebuiesc corectate, sesizate și de către 

cetățenii deținători de animale din zona Cistei-Micoșlaca, fapt pentru care propune următoarele amendamente : 

a. Pentru Regulament și Caietul de sarcini, la sectoarele stabilite ca pășune pentru ovine sau caprine se va 

uniformiza denumirea și destinația, urmând ca în toate aceste sectoare să se înscrie destinația ca 

”pășune pentru ovine și/sau caprine”. În plus, toate sectoarele vor fi compuse numai din câte o 

parcelă, astfel:  

- Sectorul nou 2 va cuprinde doar parcela numerotată ca lotul 2 din acest sector; 

- Se formează noile Sectoare 3 și 4 care vor fi cuprinde fiecare numai câte o parcelă, respectiv cele 

numerotate ca lotul nr. 3 și nr. 4 aflate în componența inițială a sectorului 2 și pentru care se va păstra 

prețul de pornire al licitației stabilit pentru sectorul inițial 2; 

- Sectorul inițial 3 va deveni Sectorul 5;   

- Sectorul nou 6 va fi format numai din parcela  identificată ca lot nr. 6 din sectorul inițial 4;   

- Sectorul nou 7 va fi format numai din parcela  identificată ca lot nr. 7 din sectorul inițial 4;   

- Sectorul nou 8 va fi format numai din parcela  identificată ca lot nr. 8 din sectorul inițial 4, pentru cele 

3 sectoare nou formate urmând a se păstra prețul de pornire al licitației stabilit pentru sectorul inițial 3; 

- În continuare, componența sectoarelor de la Sectorul inițial 5 la Sectorul inițial 17 se vor renumerota 

urmând să primească denumirile de noi sectoare, numerotate de la nr.9 (fost nr.5) la nr. 21 (fost sector 

17), cu păstrarea prețului stabilit pentru pornirea licitației;   

b. În Caietul de sarcini, paragraful din ultima pagină, după ”Tabelul de conversie...”, enunțul  care 

reglementează situația în cazul egalității de puncatj va avea următorul conținut: ”În cazul egalității de 

punctaj au drept de preemțiune ofertanții care participă sub forma asociației de proprietari. Dacă toți 

ofertanții cu punctaj egal sunt sunt asociații de proprietari sau niciunul nu este participant sub 

această formă de organizare, departajarea se face prin licitație cu strigare, astfel:  

- pasul de licitație este de 5 lei/ha/an, calculate la suprafața sectorului de pășune revendicat;  

       - ordinea strigării prețului de către ofertanți este dată de ordinea depunerii ofertelor la registratura 

primăriei.  

        Va fi declarat câștigător ofertantul care oferă prețul cel mai mare, anunțat de trei ori de președintele 

comisiei.” 

c. În Regulament și Caietul de sarcini se va prevedea că: 

-  în prima etapă, pot participa la licitație numai solicitanți/ofertanți persoane fizice sau juridice (inclusiv 

asociații de proprietari) având animalele înscrise în RNE care, conform art.6 alin (1) din HG 1064/2013 

sunt crescători de animale din cadrul colectivității locale, respectiv care au domiciliul stabil/sediul pe raza 

orașului Ocna Mureș cel mai târziu la data aprobării regulamentului de pășunat . 

- în situația în care, după desfășurarea licitației, rămâne pășune neînchiriată (excedentară nevoilor 

colectivității locale), se va organiza o nouă licitație (etapa a 2-a), în aceleași condiții, având ca obiect 

pășunea rămasă neînchiriată, la care vor putea participa și solicitanți/ofertanți persoane fizice sau juridice 

(inclusiv asociații de proprietari de animale) care au domiciliul sau sediul, după caz, în afara UAT orașul 

Ocna Mureș. În această situație, la evaluarea oferetelor/acordarea punctajului conform punctului 12 din 

prezentul caiet de sarcini, se elimină pct. 4 - Domiciliul/sediul participantului Maxim 20 puncte astfel că 

punctajul maxim va putea fi acordat doar pentru criteriile 1-3, respectiv maxim 80 de puncte. 

       Președintele ședinței supune la vot amendamentele la proiectul de hotărâre așa cum au fost aceastea 

prezentate la punctele a., b. și c. de mai sus, 13 consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin,  

Barbu Ioan Daniel,  Bartha Andrei-Mugurel,  Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, 

Marele  Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela Elena,  Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel 
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Gligor,  Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion, domnul Baciu Ioan nu votează invocând un posibil conflict de 

interese (membru al unei asociații de proprietari de animale), adoptandu-se astfel toate cele 3 amendamente 

propuse.   

       

      Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.1 de pe ordinea de zi,  în ansambul său,  comisiile nr.1 și nr. 2 

au avizat favorabil proiectul de hotărâre, 12 consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin,  Barbu 

Ioan Daniel,  Bartha Andrei-Mugurel,  Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele  

Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela Elena,  Oroszhegyi Csaba, ,  Tecar Dan-Ciprian și 

Vințeler Ion, nu votează domnii Baciu Ioan și Podariu Pavel Gligor, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 

84/27.04.2017 pentru revocarea HCLOM nr. 74/20.04.2017; aprobarea noului Regulamentul privind 

organizarea păşunatului şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de pe raza administrativ-teritorială a orașului 

Ocna Mureș. 

 

: 

: 

: 

: 

: 

Secretar oras, 

Pandor Nicuşor 

 

 
 

 

 


