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R O M Â N I A                                                                                                      

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL 

 

PROCES VERBAL 

 

        Incheiat azi  25.10.2018,  cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare 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; 

                         -    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,   Leahu 

Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-

Elena, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian și Tecar Dan-

Ciprian,  lipsesc domnii consilieri Damian Liviu-Rareș și Vințeler Ion, ceea ce  ne permite să desfășurăm 

ședința în condiții de deplină legalitate și din punct de vedere al cvorumului necesar adoptării oricărui tip de 

hotărâre.  

       Mai precizează că este o ședință ordinară, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr.547  din 

19.10.2018, care cuprinde materialele din următorul: 

 

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI 

     

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba, 

în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor . 

     Iniţiator:pentru primarul oraşului Ocna Mures, viceprimar, Podariu Pavel Gligor. 

     Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR. 2 privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu 

naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna septembrie 2018 . 

       Iniţiator:pentru primarul oraşului Ocna Mures, viceprimar, Podariu Pavel Gligor. 

       Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 9. 
 

PROBLEME DIVERSE     
 

           Reamintește apoi domnilor consilieri de obligațiile care le revin cu privire la respectarea regimului 

incompatibilităților și al conflictului de interese. 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 acord 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.547/19.10.2018 a încă 

17  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 alocarea sumei de 2000 lei reprezentând cheltuieli suplimentare 

generate de desfășurarea Festivalului-Concurs ,,Mureș pe marginea ta” ediţia a XXXI-a. 

      Iniţiator:pentru primarul oraşului Ocna Mures, viceprimar, Podariu Pavel Gligor. 

       Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 9. 
 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4 privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr.11154 din 

17.07.2017, încheiat cu chiriașa Dandoczi Miluca Claudia,pe o perioadă de 12 luni de la data ajungerii la 

termen, începând cu data de 15.11.2018 . 

      Iniţiator:pentru primarul oraşului Ocna Mures, viceprimar, Podariu Pavel Gligor. 

      Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 
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5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5 privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr.11152 din 

17.07.2017, încheiat cu chiriașa Drăgoi Cristina, pe o perioadă de 12 luni de la data ajungerii la termen, 

începând cu data de 09.11.2018. 

      Iniţiator:pentru primarul oraşului Ocna Mures, viceprimar, Podariu Pavel Gligor. 

       Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6 privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr.11153 din 

17.07.2017, încheiat cu chiriașa Ianoș Ana, pe o perioadă de 12 luni  de la data ajungerii la termen, începând cu 

data de 13.11.2018. 

      Iniţiator:pentru primarul oraşului Ocna Mures, viceprimar, Podariu Pavel Gligor. 

      Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 
 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7 privind prelungirea termenelor contractelor de concesiune nr. 14096 din 

03.11.2008 pe o perioadă de 5 ani, pentru numitul Moldovan Florin Gligor Cosmin și nr.14097 din 03.11.2008 

pentru numitul Ioo Orban Iosif. 

      Iniţiator:pentru primarul oraşului Ocna Mures, viceprimar, Podariu Pavel Gligor. 

       Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 
 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8 privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr.17273 din 

21.10.2016, încheiat cu chiriașul  Șinca Ioan, pe o perioadă de 12 luni  de la data ajungerii la termen, începând 

cu data de 01.11.2018 . 

      Iniţiator:pentru primarul oraşului Ocna Mures, viceprimar, Podariu Pavel Gligor. 

       Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 
 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9 privind completarea art.1 al Hotărării Consiliului Local al orașului Ocna 

Mureș nr.147 din data de 30.08.2018. 

      Iniţiator:pentru primarul oraşului Ocna Mures, viceprimar, Podariu Pavel Gligor. 

       Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 
 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10 privind completarea art.1 al Hotărării Consiliului Local al orașului 

Ocna Mureș nr.148 din data de 30.08.2018 așa cum a fost modificat prin Hotărărea Consiliului Local al 

orașului Ocna Mureș nr.170 din 25.09.2018. 

      Iniţiator:pentru primarul oraşului Ocna Mures, viceprimar, Podariu Pavel Gligor. 

      Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 
 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11 privind completarea art.1 al Hotărării Consiliului Local al orașului 

Ocna Mureș nr.149 din data de 30.08.2018. 

      Iniţiator:pentru primarul oraşului Ocna Mures, viceprimar, Podariu Pavel Gligor. 

       Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 
 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 12 privind completarea art.1 al Hotărării Consiliului Local al orașului 

Ocna Mureș nr.150 din data de 30.08.2018. 

      Iniţiator:pentru primarul oraşului Ocna Mures, viceprimar, Podariu Pavel Gligor. 

       Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 
 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13 privind completarea art.1 al Hotărării Consiliului Local al orașului 

Ocna Mureș nr.146 din data de 30.08.2018 . 

      Iniţiator:pentru primarul oraşului Ocna Mures, viceprimar, Podariu Pavel Gligor. 

       Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 
 

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14 privind aprobarea prelungirii duratei contractului  de lucrări nr. 11745 

din 28.07.2017 până în data de  30.06.2019 .                    

      Iniţiator:pentru primarul oraşului Ocna Mures, viceprimar, Podariu Pavel Gligor. 

       Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 
 

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 15 privind aprobarea prelungirii duratei contractului  de lucrări nr. 13299 

din 31.08.2017 până în data de  30.06.2019.                 

      Iniţiator:pentru primarul oraşului Ocna Mures, viceprimar, Podariu Pavel Gligor. 

       Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 
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16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 16 privind numirea (componența) comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

pentru licitaţiile de concesiune, închiriere a  terenurilor sau spaţiilor care aparțin domeniului  public al orașului 

Ocna Mureș şi de concesiune, închiriere, vânzare a terenurilor sau spaţiilor care aparţin domeniului privat al 

oraşului Ocna Mureş. 

      Iniţiator: dl. Ioan Baciu – consilier local al oraşului Ocna Mures, 

       Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 

               

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 17 privind încetarea contractului de închiriere nr.16391/23.11.2012,  

începând cu data de 10.11.2018, ca urmare a denunțării unilaterale de către chiriaș. 

      Iniţiator:pentru primarul oraşului Ocna Mures, viceprimar, Podariu Pavel Gligor. 

       Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 

 

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 18 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:pentru primarul oraşului Ocna Mures, viceprimar, Podariu Pavel Gligor. 

       Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 

 

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 19 privind clarificarea și reglementarea unor aspecte de ordin locativ în ce 

privește  funcționarea Centrului Fix de Permanență Ocna Mureș. 

      Iniţiator:pentru primarul oraşului Ocna Mures, viceprimar, Podariu Pavel Gligor. 

       Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 

       

     Domnul secretar supune la vot procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al orașului Ocna 

Mureș din 18.09.2018, toți cei 15 consilieri votează ,,pentru”și anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan-

Daniel, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile,   Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele 

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

Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian și Tecar Dan-Ciprian, astfel că procesul verbal este aprobat. 

      Domnul secretar supune la vot procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Ocna 

Mureș din 27.09.2018, toți cei 15 consilieri votează ,,pentru” și anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan-

Daniel, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile,   Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele 

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

Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian și Tecar Dan-Ciprian astfel că și acest proces verbal se aprobă. 

        Cu privire la aprobarea ordinii de zi, dl. Secretar  mai precizează că legea impune condiția ca pe ordinea 

de zi să fie înscrise numai proiectele de hotărâre care sunt însoțite de raportul compartimentului de specialitate 

precum și de raportul/avizul comisiei/comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, sens în care întreabă 

pe domnii președinți ai celor două comisii dacă toate cele 19 proiecte au fost discutate în comisii.  

       Președinții celor două comisii – d-nii. Baciu Ioan și Marele Adrian-Cristian confirmă că toate cele  19 

proiecte au fost discutate în comisii și că au aviz favorabil, deci pot fi înscrise pe ordinea de zi. 

      Dl. secretar dă apoi  cuvântul președintelui  de ședință pentru a prelua conducerea ședinței. 

      Dl. președinte de ședință  supune la vot solicitarea domnului primar de suplimentare a ordinii de zi a 

ședinței de azi cu proiectele de hotărâre numerotate de la nr.3 la nr.19, toți cei 15 consilieri votează ”pentru” 

astfel că solicitarea este aprobată. Supune apoi la vot ordinea de zi finală a ședinței,  toți cei 15 consilieri 

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

Vasile,   Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară 

Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian și Tecar 

Dan-Ciprian,  aprobându-se astfel ordinea de zi cu un număr total de 19 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, toți cei  15 

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

Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile,   Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele Adrian-Cristian, Mihăiescu 

Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica 

Alin-Sebastian și Tecar Dan-Ciprian,  adoptându-se astfel Hotărârea nr. 176/25.10.2018 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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     2. Dl. preşedinte de şedinţă 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, toți cei  15 

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

Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile,   Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele Adrian-Cristian, Mihăiescu 

Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica 

Alin-Sebastian și Tecar Dan-Ciprian, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 177/25.10.2018 privind alocarea 

sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar 

pentru luna septembrie 2018 . 
 

     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,  toți cei 15 

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

Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile,   Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele Adrian-Cristian, Mihăiescu 

Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica 

Alin-Sebastian și Tecar Dan-Ciprian, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 178/25.10.2018  privind alocarea 

sumei de 2000 lei reprezentând cheltuieli suplimentare generate de desfășurarea Festivalului-Concurs ,,Mureș 

pe marginea ta” ediţia a XXXI-a. 

 

      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,  toți cei 15 

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

Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile,   Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele Adrian-Cristian, Mihăiescu 

Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica 

Alin-Sebastian și Tecar Dan-Ciprian, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 179/25.10.2018  privind prelungirea 

termenului contractului de închiriere nr.11154 din 17.07.2017, încheiat cu chiriașa Dandoczi Miluca Claudia, 

pe o perioadă de 12 luni de la data ajungerii la termen, începând cu data de 15.11.2018 . 

 

      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, toți cei  15 

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

Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile,   Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele Adrian-Cristian, Mihăiescu 

Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica 

Alin-Sebastian și Tecar Dan-Ciprian, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 180/25.10.2018 privind prelungirea 

termenului contractului de închiriere nr.11152 din 17.07.2017, încheiat cu chiriașa Drăgoi Cristina, pe o 

perioadă de 12 luni de la data ajungerii la termen, începând cu data de 09.11.2018. 

 

     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, toți cei  15 

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

Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile,   Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele Adrian-Cristian, Mihăiescu 

Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica 

Alin-Sebastian și Tecar Dan-Ciprian, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 181/25.10.2018 privind prelungirea 

termenului contractului de închiriere nr.11153 din 17.07.2017, încheiat cu chiriașa Ianoș Ana, pe o perioadă 

de 12 luni  de la data ajungerii la termen, începând cu data de 13.11.2018. 

 

    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, toți cei  15 

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

Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile,   Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele Adrian-Cristian, Mihăiescu 

Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica 

Alin-Sebastian și Tecar Dan-Ciprian, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 182/25.10.2018 privind prelungirea 
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termenelor contractelor de concesiune nr. 14096 din 03.11.2008 pe o perioadă de 5 ani, pentru numitul 

Moldovan Florin Gligor Cosmin și nr.14097 din 03.11.2008 pentru numitul Ioo Orban Iosif. 
 

     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, toți cei  15 

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

Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile,   Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele Adrian-Cristian, Mihăiescu 

Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica 

Alin-Sebastian și Tecar Dan-Ciprian, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 183/25.10.2018 privind prelungirea 

termenului contractului de închiriere nr.17273 din 21.10.2016, încheiat cu chiriașul  Șinca Ioan, pe o perioadă 

de 12 luni  de la data ajungerii la termen, începând cu data de 01.11.2018 . 

 

     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. 

     Dl. președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.9 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,   Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele Adrian-Cristian, Mihăiescu 

Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica 

Alin-Sebastian și Tecar Dan-Ciprian, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 184/25.10.2018 privind  completarea 

art.1 al Hotărării Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr.147 din data de 30.08.2018. 

 

   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,  toți cei 15 

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

Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile,   Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele Adrian-Cristian, Mihăiescu 

Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica 

Alin-Sebastian și Tecar Dan-Ciprian, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 185/25.10.2018 privind completarea 

art.1 al Hotărării Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr.148 din data de 30.08.2018 așa cum a fost 

modificat prin Hotărărea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr.170 din 25.09.2018. 

 

   11. Dl. preşedinte de şedinţă  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 11 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.11 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,   Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele Adrian-Cristian, Mihăiescu 

Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica 

Alin-Sebastian și Tecar Dan-Ciprian, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 186/25.10.2018 privind completarea 

art.1 al Hotărării Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr.149 din data de 30.08.2018. 

 

   12. Dl. preşedinte de şedinţă  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 12 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.12 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,   Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele Adrian-Cristian, Mihăiescu 

Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica 

Alin-Sebastian și Tecar Dan-Ciprian, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 187/25.10.2018 privind  completarea 

art.1 al Hotărării Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr.150 din data de 30.08.2018. 

 

   13. Dl. preşedinte de şedinţă  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 13 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.13 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,   Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele Adrian-Cristian, Mihăiescu 

Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica 

Alin-Sebastian și Tecar Dan-Ciprian adoptându-se astfel Hotărârea nr. 188/25.10.2018 privind  completarea 

art.1 al Hotărării Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr.146 din data de 30.08.2018 . 
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     14. Dl. preşedinte de şedinţă  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 14 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.14 de pe ordinea de zi,  14 consilieri 

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

Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară 

Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian și Tecar 

Dan-Ciprian,  domnul Bugnar Ioan-Vasile se abține, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 189/25.10.2018 privind   

aprobarea prelungirii duratei contractului  de lucrări nr. 11745 din 28.07.2017 până în data de  30.06.2019 .    

                 

      15. Dl. preşedinte de şedinţă  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 15 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.15 de pe ordinea de zi, 14 consilieri 

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

Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară 

Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian și Tecar 

Dan-Ciprian,  domnul Bugnar Ioan-Vasile se abține,adoptându-se astfel Hotărârea nr. 190/25.10.2018 privind  

aprobarea prelungirii duratei contractului  de lucrări nr. 13299 din 31.08.2017 până în data de  30.06.2019.   

               

     16. Dl. preşedinte de şedinţă  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 16 de pe ordinea de zi. 

     Dl. Leahu Ioan Mircea: trebuie să facem propuneri pentru alegerea a doi consilieri care să facă parte din 

comisie. 

    Dl. Baciu Ioan îl propune pe domnul Stoica Alin Sebastian să facă parte din comisie. Dl Stoica Alin 

Sebastian acceptă propunerea. 

Dl președinte de ședință supune la vot propunerea domnului Baciu Ioan, 13 consilieri votează ,,pentru” și 

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

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

Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba și Tecar Dan-Ciprian, domnii Stoica Alin Sebastian și Podariu Pavel 

Gligor nu votează, astfel este ales ca membru al comisiei domnul Stoica Alin Sebastian.. 

Dl. Tecar Dan Ciprian îl propune pe domnul Aron Marin să facă parte din comisie ca membru supleant. Dl 

Aron Marin acceptă. 

Dl președinte de ședință supune la vot propunerea domnului Tecar Dan-Ciprian, 13 consilieri votează ,,pentru” 

și anume:, Baciu Ioan, Barbu Ioan-Daniel, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile, Leahu Ioan-Mircea, 

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

Gligor, Oroszhegyi Csaba, Stoica Alin Sebastian și Tecar Dan-Ciprian, domnii Aron Marin și Podariu Pavel 

Gligor nu votează, astfel este ales ca membru supleant al comisiei domnul Aron Marin 

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

 Dl. președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.16 de pe ordinea de zi, 12 consilieri din cei 

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

Vasile, Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară 

Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba și Tecar Dan-Ciprian, nu votează Aron Marin, Podariu 

Pavel Gligor și Stoica Alin Sebastian adoptându-se astfel Hotărârea nr. 191/25.10.2018 privind numirea 

(componența) comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru licitaţiile de concesiune, închiriere a  terenurilor 

sau spaţiilor care aparțin domeniului  public al orașului Ocna Mureș şi de concesiune, închiriere, vânzare a 

terenurilor sau spaţiilor care aparţin domeniului privat al oraşului Ocna Mureş. 
 

     17. Dl. preşedinte de şedinţă  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 17 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.17 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,   Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele Adrian-Cristian, Mihăiescu 

Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica 

Alin-Sebastian și Tecar Dan-Ciprian adoptându-se astfel Hotărârea nr. 192/25.10.2018 privind  încetarea 

contractului de închiriere nr.16391/23.11.2012,  începând cu data de 10.11.2018, ca urmare a denunțării 

unilaterale de către chiriaș. 
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       18. Dl. preşedinte de şedinţă  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 18 de pe ordinea de zi. 

       Dl. primar: propun ca amendament pe lista de investiții, anexa a 2-a poziția 57 se iau 150 mii  lei , rămân  

350 mii  lei iar cei 150 mii lei luați se mută la pozitia 60 unde o să avem 650 mii  lei în loc de 50 mii.  

  Dl. președinte de ședință supune la vot amendamentul propus de către  domnul primar, 15 consilieri votează  

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

Bugnar Ioan-Vasile,   Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-

Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-

Sebastian și Tecar Dan-Ciprian astfel că amendamentul este aprobat. 

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

    Dl. președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.18 de pe ordinea de zi, așa Cuma fost 

acesta modificat prin amendamentul aprobat anterior, 14 consilieri din cei 15 prezenți votează ,,pentru” şi 

anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan-Daniel, Bartha Andrei-Mugurel, Leahu Ioan-Mircea, Marcu 

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

Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian și Tecar Dan-Ciprian, domnul Bugnar Ioan-

Vasile se abține,  adoptându-se astfel Hotărârea nr. 193/25.10.2018 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. 

 

        19.  Dl. preşedinte de şedinţă  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 19 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.19 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,   Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele Adrian-Cristian, Mihăiescu 

Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica 

Alin-Sebastian și Tecar Dan-Ciprian adoptându-se astfel Hotărârea nr. 194/25.10.2018 privind  clarificarea și 

reglementarea unor aspecte de ordin locativ în ce privește  funcționarea Centrului Fix de Permanență Ocna 

Mureș. 

 

Diverse 

Dl Bugnar Ioan-Vasile: am solicitat în ședință anterioară ca elevii de la Cisteiul de Mureș, Micoșlaca și 

Războieni să beneficieze de transport gratuit pe mijloacele de transport public. 

Dl primar: să vedem cât e cheltuiala în buget. 

Ședinţa se incheie la ora 18,20, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.    
 

   Preşedinte de şedinţă,                                                                                                    Secretar oras, 

    Tecar  Dan Ciprian                                                                                                     Pandor Nicuşor 

                                                                         

 

Întocmit,                                                                     

Tiuca Orian Mihaela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnored.T.O.M. Ex.3; Anexe:0. 

 

 


