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R O M Â N I A 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL 

 

PROCES VERBAL 

 

        Incheiat azi  17.05.2018,  cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare publice  a Consiliului local al 

oraşului Ocna Mureş.  Participă la sedinţă: 

                         -    domnul primar, Vințeler 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 13 

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

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

Csaba, Podariu Pavel Gligor,  Tecar Dan Ciprian  și Vințeler Ion, sunt absenți domnii Damian Liviu Rareș, 

Marcu Razvan Cornel, Oltean-Dan Gligor si Stoica Alin Sebastian ceea ce  ne permite să desfășurăm ședința în 

condiții de deplină legalitate și din punct de vedere al cvorumului.   Președinte de ședință este domnul Marele 

Adrian Cristian. Amintește apoi domnilor consilieri de obligațiile care le revin cu privire la respectarea 

regimului incompatibiltăților  și al conflictului de interese.   Mai precizează că este o ședință extraordinară, 

convocată de domnul primar prin dispoziţia nr. 285  din 11.05.2018, care cuprinde materialele din următorul: 

 

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI 

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 privind alocarea sumei necesare plății contravalorii cheltuielilor cu 

naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar aferente lunii aprilie 2018. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9 

  

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR. 2 privind  aprobarea sumei de 500 lei necesară acoperirii unor cheltuieli cu 

organizarea evenimentului de interes public local ,,1 IUNIE-ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI” . 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9 

 

Ordinea de zi poate fi suplimentată numai dacă proiectele de hotărâre vizate sunt complete și dacă este 

justificată urgența. Prezintă apoi solicitarea domnului primar care roagă Consiliul local să fie de accord cu 

suplimentarea Ordinii de zi, sens în care să se aprobe înscrierea pe Ordinea de zi suplimentar față de cele 2 

proiecte cuprinse în Dispoziția de convocare nr.258/20.04.2018 a încă 8 proiecte de hotărâre, a căror dezbatere 

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

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3 privind aprobarea numărului de beneficiari, cuantumului și categoriilor 

de burse pentru semestrul II, anul școlar 2017-2018 care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de 

stat din orașul Ocna Mureș. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9. 

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4 pentru aprobarea Documentației tehnice privind înscrierea provizorie a 

dreptului de proprietate a orașului Ocna Mureș-domeniul public asupra imobilelor aflate îbn sectorul 5,6,7 și 16 

pentru care s-au efectuat lucrări de cadastru sistematic. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

       Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5 privind rectificarea de buget pe anul 2018, conform anexei nr.1 și 

modificarea listei de investiții, conform anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta.  

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

       Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 
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6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice necesare lucrărilor 

care vor fi efectuate în cadrul proiectului integrat ,,Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Ocna 

Mureș”.   

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7 pentru clarificarea situației juridice a străzii ,,Mihai Eminescu” din orașul 

Ocna Mureș și din punct de vedere al cărții funciare.  

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

       Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12  . 

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8  pentru clarificarea situației juridice a străzii ,,1 Mai” din orașul Ocna 

Mureș și din punct de vedere al cărții funciare.  

    Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9 pentru clarificarea situației juridice a străzii ,,Nicolae Iorga” din orașul 

Ocna Mureș și din punct de vedere al cărții funciare. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10 privind aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE URBANĂ 

OCNA MUREȘ 2014-2020. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 

 

       Dl. secretar  supune la vot procesul verbal al ședintei ordinare  din data de 26.04.2018, 13 consilieri 

votează pentru acest proces-verbal și anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha Andrei-

Mugurel, Bugnar Ioan Vasile,  Leahu Ioan Mircea,  Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena,  Mihăiescu 

Radu-Ciprian,   Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor,  Tecar Dan Ciprian  și Vințeler Ion, apoi dă  cuvântul 

președintelui  de ședință pentru a prelua conducerea ședinței. 

      Dl.  președinte de ședință  supune la vot propunerea d-lui primar de suplimentare a ordinii de zi cu cele 8 

proiect, toți cei 13 consilieri votează ,,pentru”. Supune apoi la vot  ordinea de zi a ședinței de azi, așa cum a fost 

ea suplimentată,  13 consilieri prezenți votează ,,pentru” și anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, 

Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile,  Leahu Ioan Mircea,  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 10 proiecte de hotărâre.  

 

1.Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr.1 de pe ordinea de zi.  

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

Dl.  președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.1 de pe ordinea de zi,  12 consilieri 

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

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

Csaba, Podariu Pavel Gligor,  Tecar Dan Ciprian  și Vințeler Ion, domnul  Bugnar Ioan Vasile nu este în sală,  

adoptându-se astfel Hotărârea nr. 74/17.05.2018 privind alocarea sumei necesare plății contravalorii 

cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar aferente luniii aprilie 2018.  

 

2. Dl. preşedinte de şedință prezintă proiectul de hotărâre nr.2 de pe ordinea de zi.  

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

Dl. președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.2 de pe ordinea de zi,  12 consilieri prezenți 

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

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

Pavel Gligor,  Tecar Dan Ciprian  și Vințeler Ion, domnul  Bugnar Ioan Vasile nu este în sală adoptându-se 

astfel Hotărârea nr. 75/17.05.2018 privind  aprobarea sumei de 500 lei necesară acoperirii unor cheltuieli cu 

organizarea evenimentului de interes public local ,,1 IUNIE-ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI”.  
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3. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă  proiectul de hotărâre nr.3 de pe ordinea de zi. 

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

Dl.  președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.3 de pe ordinea de zi,  13 consilieri 

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

Bugnar Ioan Vasile,  Leahu Ioan Mircea,  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. 76/17.05.2018 privind  aprobarea numărului de beneficiari, cuantumului și categoriilor de burse 

pentru semestrul II, anul școlar 2017-2018 care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din 

orașul Ocna Mureș. 

 

4.Dl. preşedinte de şedinţă  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 4 de pe ordinea de zi. 

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

Dl.  președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.4 de pe ordinea de zi,  13 consilieri 

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

Bugnar Ioan Vasile,  Leahu Ioan Mircea,  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. 77/17.05.2018 privind pentru aprobarea Documentației tehnice privind înscrierea provizorie a 

dreptului de proprietate a orașului Ocna Mureș-domeniul public asupra imobilelor aflate îbn sectorul 5,6,7și 16 

pentru care s-au efectuat lucrări de cadastru sistematic .  

 

5. Dl. preşedinte de şedinţă  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 5 de pe ordinea de zi. 

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

Dl. președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.5 de pe ordinea de zi,  13 consilieri prezenți 

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

Vasile,  Leahu Ioan Mircea,  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. 

78/11.05.2018 privind rectificarea de buget pe anul 2018, conform anexei nr.1 și modificarea listei de investiții, 

conform anexei nr.2, care fac parte integrnată din prezenta.  

 

6.  Dl. preşedinte de şedinţă  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 6 de pe ordinea de zi. 

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

Dl.  președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.6 de pe ordinea de zi, 13 consilieri prezenți 

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

Vasile,  Leahu Ioan Mircea,  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. 

79/17.05.2018 privind  aprobarea documentațiilor tehnico-economice necesare lucrărilor care vor fi efectuate în 

cadrul proiectului integrat ,,Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Ocna Mureș”.   

 

7. Dl. preşedinte de şedinţă  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 7 de pe ordinea de zi. 

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

Dl. președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.7 de pe ordinea de zi,  13  consilieri 

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

Bugnar Ioan Vasile,  Leahu Ioan Mircea,  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.80/17.05.2018  pentru clarificarea situației juridice a străzii ,,Mihai Eminescu” din orașul Ocna 

Mureș și din punct de vedere al cărții funciare 

 

8. Dl. preşedinte de şedinţă  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 8 de pe ordinea de zi. 

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

Dl. președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.8 de pe ordinea de zi, 13 consilieri prezenți 

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

Vasile,  Leahu Ioan Mircea,  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. 

81/17.05.2018   pentru clarificarea situației juridice a străzii ,,1 Mai” din orașul Ocna Mureș și din punct de 

vedere al cărții funciare 

 

9. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă  proiectul de hotărâre nr. 9 de pe ordinea de zi. 

Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 
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Dl. președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.9 de pe ordinea de zi,  13 consilieri prezenți 

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

Vasile,  Leahu Ioan Mircea,  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. 

82/17.05.2018   pentru clarificarea situației juridice a străzii ,,Nicolae Iorga” din orașul Ocna Mureș și din 

punct de vedere al cărții funciare. 

 

10. Dl. preşedinte de şedinţă  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 10 de pe ordinea de zi.. 

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

Dl. președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.10 de pe ordinea de zi,  13 consilieri 

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

Bugnar Ioan Vasile,  Leahu Ioan Mircea,  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. 83/17.05.2018 privind  aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE URBANĂ OCNA MUREȘ 

2014-2020. 

Şedinţa se incheie la ora 17,45.   

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

 

 

   Preşedinte de şedinţă,                                                                                                    Secretar oras, 

 Marele Adrian Cristian                                                                                                  Pandor Nicuşor 

                                                                         

 

 

Întocmit,                                                                     

Tiuca Orian Mihaela 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/Dact:T.O.M 

Ex.4; Anexe:0. 

 
 


