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    R O M Â N I A 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL 

 

PROCES VERBAL 

 

        Incheiat azi  30.08.2017,  cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare  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; 

                        -     domnul Păgidean Virgil-delegat sătesc Micoșlaca. 

         În deschiderea ședinței, dl secretar informează că sunt prezenţi la şedinţă un număr de 15 consilieri şi 

anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian 

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

Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian și Vințeler Ion, lipsesc  

domnii  consilieri Marcu Răzvan Cornel  și Tecar Dan Ciprian,  fapt care  ne permite să desfășurăm ședința în 

condiții de deplină legalitate și din punct de vedere al cvorumului. Mai precizează că este o ședință ordinară, 

convocată de domnul primar prin dispoziţia nr.585  din 24.08.2017, care cuprinde materialele din următorul: 

 

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI 

 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 privind acordarea unui mandat special d-lui primar Vințeler Silviu , ca 

reprezentat al CLOM în  Adunarea generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ,,Apa Alba”, pentru a 

vota hotărârea Asociației privind modificarea prețurilor la apa potabilă și a tarifelor la canalizare. 

        Iniţiator: viceprimarul oraşului Ocna Mures, Podariu Pavel Gligor.. 

        Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 9 

     

     2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.2 privind  repartizarea cu chirie, pe durata de 10 ani, cu posibilitatea de 

prelungire consecutivă , cu câte un an  a apartamentului nr 12 din blocul 26, domnului Pădurean Romeo, 

domiciliat în orașul Ocna Mureș, str. Dumbrava , nr.4. 

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

        Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului:12 

      

    3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.3 privind   propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului 

Alba, în vederea  emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor.  

         Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures,  Vinţeler Silviu. 

         Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului:12 

      

   4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.4 privind prelungirea contractului de închiriere nr 9219/26.07.2010 cu 

jumătate din perioada inițială. 

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures,  Vinţeler Silviu. 

       Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului:12 

     

   5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5 privind   aprobarea înscrierii în domeniul privat al UAT orașul Ocna 

Mureș a terenului proprietate de stat în suprafață de 700 mp, situat în Ocna Mureș, loc. Războieni-Cetate, 

nr.228 S, înscris în CF 71738 –Ocna Mureș și concesionarea către noii proprietari ai construcțiilor. 

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului:12 
   

    6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6 pentru înființarea, în subordinea Consiliului local Ocna Mureș, a 

Serviciului public de ecarisaj/gestionare a câinilor fără stăpân din orașul Ocna Mureș și concesionarea, prin 

delegare de gestiune, a acestui serviciu. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 12. 
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      7.PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru 

înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării, de pe raza administrativ-

teritorială a orașului Ocna Mureș. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 12. 

      

      8.PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8  privind aprobarea documentației tehnico-economice –faza DALI, 

aferenta obiectivului “Creşterea eficienţei energetice în clădirea Spitalului orăşenesc Ocna Mureş“ și  a 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului conform anexei. 

     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 12. 

          

      9.PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9  privind aprobarea documentației tehnico-economice –faza DALI, 

aferenta obiectivului “Creşterea eficienţei energetice în clădirea Policlinicii orașului Ocna Mureş“, a 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului conform anexei. 

     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

     Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 12. 

   

    10.PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10 privind   aprobarea acordului  de parteneriat pentru realizarea 

proiectului ,,Creşterea eficienţei energetice în clădirea Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş” și aprobarea  

cofinanţării  cu suma de 826.120,34 lei, de la bugetul  local  al  UAT Ocna Mureş la cheltuielile totale  ale  

proiectului. 

     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 12. 

 

      Probleme diverse.  

 

      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 cele 10 

proiecte cuprinse în Dispoziția de convocare nr. 585 din 24.08.2017, a unui număr de încă 8 proiecte, 

numerotate în continuare de la nr.11 la nr.18, a căror dezbatere și aprobare reclamă urgență în condițiile 

prevăzute la art. 43 alin.1 din Legea nr.215/2001, după cum urmează. 

 
   11.PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.11  privind  rectificarea de buget pe anul 2017, conform anexei nr.1 şi 

modificarea listelor de investiţii pe anul 2017, conform anexelor nr. 2 și 3. 

     Inițiator: primarul orașului Ocna Mureș, Vințeler Silviu  

     Număr de voturi necesare pentru adoptarea proiectului:12 
  

 12.PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.12 privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu 

naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna iunie  2017.     

Inițiator: primarul orașului Ocna Mureș, Vințeler Silviu  

Număr de voturi necesare pentru adoptarea proiectului: 9 
  

  13.PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.13 privind încetarea contractului de închiriere nr 287/09.01.2013,  

începând cu data de 22.09.2017, ca urmare a denunțării unilaterale de către chiriaș. 

    Inițiator: primarul orașului Ocna Mureș, Vințeler Silviu  

    Număr de voturi necesare pentru adoptarea proiectului:12 

  

  14.PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.14 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect 

tehnic şi Detalii execuţie, documentaţia nr.54/2017 întocmită de proiectantul general SC Birou Proiectare 

Chiriac SRL, indicatorii tehnico-economici  pentru realizarea proiectului “Amenajare Piaţă industrială în 

oraşul Ocna Mureş”,  conform anexei. 

    Inițiator: primarul orașului Ocna Mureș, Vințeler Silviu  

    Număr de voturi necesare pentru adoptarea proiectului:12 

  

  15.PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.15 privind îndreptarea erorii materiale din art.1 al HCLOM nr 59 din 

30.03.2017 și respectiv din art.1 al HCLOM nr.104 din 25.05 2017 
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    Inițiator: primarul orașului Ocna Mureș, Vințeler Silviu  

    Număr de voturi necesare pentru adoptarea proiectului: 12 

 

   16.PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.16 privind încetarea obligațiilor de plată a contravalorii abonamentului 

de instalații către operatorul de servicii de apă și canalizare SC APA CTTA SA începând cu data de 

01.09.2017.  

Inițiator: primarul orașului Ocna Mureș, Vințeler Silviu  

Număr de voturi necesare pentru adoptarea proiectului: 9 

 

     17.PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.17 privind modificarea și completarea   Programului  anual de achiziţii 

publice pentru anul 2017, conform anexelor. 

Inițiator: primarul orașului Ocna Mureș, Vințeler Silviu  

Număr de voturi necesare pentru adoptarea proiectului: 9 

 

     18.PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.18 privind execuția bugetară aferentă evenimentului de interes public 

local ,,Festival Internațional de Folclor Aiud-Ocna Mureș”care s-a desfășurat în orașul Ocna Mureș,  în 

perioada 6-8 august 2017, pentru suma de 63877,71 lei. 

Inițiator: primarul orașului Ocna Mureș, Vințeler Silviu  

Număr de voturi necesare pentru adoptarea proiectului: 12 

 

     Dl secretar: vă adresez rugămintea de a sesiza orice situație care poate duce la încălcarea prevederilor legale 

cu privire la regimul incompatibilităților și al stării de ,,conflict de interese”.  Solicită apoi să fie aprobat 

procesul verbal al ședinței extraordinare din 27.07.2017. Dă apoi cuvântul președintelui de ședință pentru a 

prelua conducerea ședinței. 

       Dl. președinte de ședință  spune că procesul verbal va fi supus votului în ședința următoare pentru a da 

posibilitatea consilierilor să-l studieze . Supune la vot ordinea de zi a ședinței de azi, așa cum a fost ea 

suplimentată,  15 consilieri prezenți votează ,,pentru” și anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel,   

Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele  Adrian 

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

Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian și Vințeler Ion,  adoptându-se astfel ordinea de zi cu un număr total de 18 

proiecte de hotărâre.  

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

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,  cei 15 consilieri prezenți votează ,,pentru” 

şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel,   Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian 

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

Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian și Vințeler Ion adoptându-

se astfel Hotărârea nr. 139/30.08.2017 privind acordarea unui mandat special d-lui primar Vințeler Silviu , ca 

reprezentat al CLOM în  Adunarea generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ,,Apa Alba”, pentru a 

vota hotărârea Asociației privind modificarea prețurilor la apa potabilă și a tarifelor la canalizare. 

2. Dl 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.  

      Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.2 de pe ordinea de zi,  cei 15 consilieri prezenți votează 

,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel,   Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile, 

Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele  Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela 

Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian și Vințeler Ion, 

adoptându-se astfel Hotărârea nr. 140/30.08.2017   privind  repartizarea cu chirie, pe durata de 10 ani, cu 

posibilitatea de prelungire consecutivă , cu câte un an a apartamentului nr 12 din blocul 26, domnului 

Pădurean Romeo, domiciliat în orașul Ocna Mureș, str. Dumbrava , nr.4. 

3. Dl 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,  cei 15 consilieri prezenți votează 

,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel,   Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile, 

Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele  Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela 

Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian și Vințeler Ion,  

adoptându-se astfel Hotărârea nr. 141/30.08.2017 privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al 

judeţului Alba, în vederea  emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor. 
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4. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar  care  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 4.  

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

        Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.4 de pe ordinea de zi,  cei 15 consilieri prezenți votează 

,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel,   Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile, 

Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele  Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela 

Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian și Vințeler Ion, 

adoptându-se astfel Hotărârea nr. 142/30.08.2017 privind prelungirea contractului de închiriere nr 

9219/26.07.2010 cu jumătate din perioada inițială. 

 5. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar  care  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 5.  

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

        Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.5 de pe ordinea de zi, toți cei 15 consilieri prezenți votează 

,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel,   Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile, 

Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele  Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela 

Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian și Vințeler Ion,,  

adoptându-se astfel Hotărârea nr. 143/30.08.2017  privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al UAT 

orașul OcnaMureș a terenului proprietate de stat în suprafață de 700 mp, situat în Ocna Mureș, loc. 

Războieni-Cetate, nr.228 S, înscris în CF 71738 –Ocna Mureș și concesionarea către noii proprietari ai 

construcțiilor. 

 6. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar  care  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 6.  

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

        Dl primar: votul asupra acestui proiect de hotarare se va amâna până în luna septembrie 2017 întrucât este 

supus procedurii de dezbatere publică conform Legii nr.52/2003. A fost prezentat doar pentru studiul în 

comisii. Consilierii sunt d accord cu propunerea domnului primar. 

7. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar  care  prezintă  proiectul de hotărâre  nr. 7.  

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

        Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.7 de pe ordinea de zi,  cei 15  consilieri prezenți votează 

,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel,   Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile, 

Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele  Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela 

Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian și Vințeler Ion,,   

adoptându-se astfel Hotărârea nr. 144/30.08.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru 

înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării, de pe raza administrativ-

teritorială a orașului Ocna Mureș.   

8.Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar  care  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 8.  

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

         Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.8 de pe ordinea de zi,  cei 15 consilieri prezenți votează 

,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel,   Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile, 

Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele  Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela 

Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian și Vințeler Ion 

adoptându-se astfel Hotărârea nr. 145/30.08.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice –faza 

DALI, aferenta obiectivului “Creşterea eficienţei energetice în clădirea Spitalului orăşenesc Ocna Mureş“ și  

a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului conform anexei. 

9.Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar  care  prezintă  proiectul de hotărâre nr.9.  

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

         Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.9 de pe ordinea de zi, cei 15 consilieri prezenți votează 

,,pentru” şi anume:  Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel,   Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile, 

Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele  Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela 

Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian și Vințeler Ion 

adoptându-se astfel Hotărârea nr. 146/30.08.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice –faza 

DALI, aferenta obiectivului “Creşterea eficienţei energetice în clădirea Policlinicii orașului Ocna Mureş“, a 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului conform anexei.      

10.Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar  care  prezintă  proiectul de hotărâre nr.10.  

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

         Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.10 de pe ordinea de zi,  cei 15 consilieri prezenți votează 

,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel,   Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile, 

Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele  Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela 

Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian și Vințeler Ion 
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 147/30.08.2017  privind  aprobarea acordului  de parteneriat pentru 
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realizarea proiectului ,,Creşterea eficienţei energetice în clădirea  Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş” și 

aprobarea  cofinanţării  cu suma de 826.120,34 lei, de la bugetul  local  al  UAT Ocna Mureş la cheltuielile 

totale  ale  proiectului. 

11.Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar  care  prezintă  proiectul de hotărâre nr.11.  

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

         Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.11 de pe ordinea de zi,  14 consilieri din cei 15 prezenți 

votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel,   Bartha Andrei-Mugurel,  Damian 

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

Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian și Vințeler Ion, domnul 

Bugnar Ioan Vasile votează ,,împotrivă” spunând că este necesară asfaltarea curții Liceului Tehnologic, 

adoptându-se astfel Hotărârea nr. 148/30.08.2017  privind   rectificarea de buget pe anul 2017,  conform 

anexei nr.1 şi modificarea listelor de investiţii pe anul 2017, conform anexelor nr. 2 și 3. 

12.Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar  care  prezintă  proiectul de hotărâre nr.12.  

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

         Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.12 de pe ordinea de zi, cei 15 consilieri prezenți votează 

,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel,   Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile, 

Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele  Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela 

Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian și Vințeler Ion 
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 149/30.08.2017  privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii 

cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna iunie  2017.             
13.Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar  care  prezintă  proiectul de hotărâre nr.13.  

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

         Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.13 de pe ordinea de zi, cei 15 consilieri prezenți votează 

,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel,   Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile, 

Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele  Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela 

Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian și Vințeler Ion 
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 150/30.08.2017 privind încetarea contractului de închiriere nr 

287/09.01.2013,  începând cu data de 22.09.2017, ca urmare a denunțării unilaterale de către chiriaș. 

14.Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar  care  prezintă  proiectul de hotărâre nr.13.  

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

         Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.14 de pe ordinea de zi, cei 15 consilieri prezenți votează 

,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel,   Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile, 

Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele  Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela 

Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian și Vințeler Ion 
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 151/30.08.2017  privind aprobarea documentației tehnico-economice faza 

Proiect tehnic şi Detalii execuţie, documentaţia nr.54/2017 întocmită de proiectantul general SC Birou 

Proiectare Chiriac SRL, indicatorii tehnico-economici  pentru realizarea proiectului “Amenajare Piaţă 

industrială în oraşul Ocna Mureş”,  conform anexei. 

15.Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar  care  prezintă  proiectul de hotărâre nr.15.  

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

         Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.15 de pe ordinea de zi, cei 15 consilieri prezenți votează 

,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel,   Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile, 

Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele  Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela 

Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian și Vințeler Ion  

adoptându-se astfel Hotărârea nr. 152/30.08.2017  privind îndreptarea erorii materiale din art.1 al HCLOM nr 

59 din 30.03.2017 și respectiv din art.1 al HCLOM nr.104 din 25.05 2017. 

16. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar  care  prezintă  proiectul de hotărâre nr.16.  

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

         Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.16 de pe ordinea de zi, cei 15 consilieri prezenți votează 

,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel,   Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile, 

Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele  Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela 

Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian și Vințeler Ion  

adoptându-se astfel Hotărârea nr. 153/30.08.2017  privind încetarea obligațiilor de plată a contravalorii 

abonamentului de instalații către operatorul de servicii de apă și canalizare SC APA CTTA SA începând cu 

data de 01.09.2017.  

17. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar  care  prezintă  proiectul de hotărâre nr.17.  

   Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre 
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         Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.17 de pe ordinea de zi, cei 15 consilieri prezenți votează 

,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel,   Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile, 

Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele  Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela 

Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian și Vințeler Ion  

adoptându-se astfel Hotărârea nr. 154/30.08.2017 privind  modificarea și completarea   Programului  anual de 

achiziţii publice pentru anul 2017, conform anexelor. 

18. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar  care  prezintă  proiectul de hotărâre nr.18.  

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

         Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.18 de pe ordinea de zi,  14 consilieri din cei 15 prezenți 

votează ,,pentru” şi anume: Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel,  Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile, 

Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele  Adrian Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela 

Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian, Vințeler Ion 

domnul Aron Marin nu votează invocând cinflictul de interese, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 

155/30.08.2017 privind execuția bugetară aferentă evenimentului de interes public local ,,Festival 

Internațional de Folclor Aiud-Ocna Mureș”care s-a desfășurat în orașul Ocna Mureș,  în perioada 6-8 august 

2017, pentru suma de 63877,71 lei. 
 

Probleme curente: Dl secretar informează: 

- s-a predat către Consiliul Județean Alba  Spitalul  de Recuperare. 

- pentru procesul cu fostul magazin PLUS, care face obiectul dosarului nr.11580/3/2017 la Tribunalul 

București în care și Consiliul local al orașului Ocna Mureș este pârât alături de Primar și Orașul Ocna 

Mureș nu avem angajat avocat,  un prim termen este pe 15.09.2017.  

Dl. Leahu: pentru speța cu fostul magazin Plus – dosarul de bază – avem angajat pe dl. Avocat Costin, dânsul 

cunoaște cel mai bine speța, să discutăm cu domnul avocat Costin și să-i acordăm un mandate și pentru dosarul 

nr.11580/3/2017.Domnii primar și secretar să discute cu dl avocat și dacă poate să preia reprezentarea, putem 

să facem doar act adițional, fiind vorba despre o cauză derivată din dosarul de bază. 

Domnii consilieri mandatează pe domnul primar și pe domnul secretar să discute cu avocatul Costin pentru a-i 

reprezenta  în procesul cu fostul magazin Plus.  

Dl secretar: avem lista de departajare  pentru repartiția locuințelor ANL, criteriile sunt OK, însă ni s-a trimis 

opinia MDRAP din care rezultă că art. 3 al hotărârii 101/25.05.2017 prin care s-a aprobat sesiunea de 

depunere/actualizare de dosare este nelegal, evaluarea trebuie făcută numai în ianuarie-februarie 2018 pentru 

cererile depuse în anul 2017. Am trimis explicații și vedem ce ni se răspunde. 

Dl. viceprimar: unii dintre colegi vorbesc în necunoștință de cauză, îi rog să le explice oamenilor că la Spitalul 

de Recuperarea nu o să fie ,,nebuni” ci vor fi pacienți cu probleme neuropsihice.     

 

Şedinţa se incheie la ora 18,30.   
           Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

         Preşedinte de şedinţă,                                                                                              Secretar oras, 

           Leahu Ioan Mircea                                                                                               Pandor Nicuşor  

 

 

 

                                                                           

                                                                          Întocmit,  

                                                                   Tiuca Orian Mihaela 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/Dact:T.O.M 

Ex.4; Anexe:0. 

 


