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R O M Â N I A 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL 

 
 

 

PROCES VERBAL 

 

        Incheiat azi  31.05.2018,  cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare  publice a Consiliului local al oraşului 

Ocna Mureş.  Participă la sedinţă: 

                         -    domnul viceprimar Podariu Pavel-Gligor în substituirea domnului primar, Vințeler Silviu 

care este plecat la București ;  

                         -    domnul secretar, Pandor Nicușor; 

                          -   angajați ai Primăriei:  , 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 16 din cei 17 

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, Nicoară Marcela-Elena  

Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-

Sebastian, Tecar Dan-Ciprian  și Vințeler Ion, este absent domnul Damian Liviu-Rareș (absență anunțată), 

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 către domnul primar prin dispoziţia nr. 307 din 25.05.2018, care cuprinde materialele din următorul: 
 

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI 
 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 privind propunerile care vor fi înaintate domnului prefect al județului 

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. 

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR. 2 privind îndreptarea erorii din cuprinsul unui contract de concesiune 

având ca obiect terenul situat în Ocna Mureș, strada Măcelarilor, nr.1. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 12. 
 

PROBLEME DIVERSE.   
 

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

incompatibiltăților  și al conflictului de interese. Mai spune că mandatul domnului Marele Adrian-Cristian în 

funcția de președinte de ședință a încetat, fapt pentru care solicită să fie înaintate propuneri pentru alegerea 

președintelui de ședință.  

        Domnul Mihăiescu Radu-Ciprian propune pe domnul Barbu Ioan-Daniel, pentru o perioadă de trei luni. 

Întrucât nu mai sunt alte propuneri, dl. secretar supune la vot propunerea domnului Mihăiescu Radu-Ciprian 

care este votată cu 15 voturi ”pentru”, respectiv:  Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar 

Ioan-Vasile, Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian-Cristian, Nicoară Marcela-Elena,  

Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-

Sebastian, Tecar Dan-Ciprian  și Vințeler Ion, nu votează dl. Barbu Ioan-Daniel astfel că acesta este ales 

președinte de ședință. 

        Dl. secretar supune apoi la vot procesul verbal al ședinței extraordinare publice din 17.05.2018, care 

este aprobat cu unanimitate de voturi ”pentru” (toți cei 16 consilieri prezenți). 

         În continuare domnul secretar prelucrează domnilor consilieri adresa nr. 7140/G/SJ/09.05.2018 – 

Îndrumare metodologică pentru inițierea, adoptarea și comunicarea actelor administrative prezentată 

secretarilor în ședința din 14.05.2018 la Prefectura Alba. Un accent deosebit se pune pe îndeplinirea 

condițiilor de fond și de formă ale actului administrativ, pe existența tuturor actelor preparatorii, a rapoartelor 

de specialitate ale compartimentului de specialitate și avizele/rapoartele comisiilor de specialitate ale 

consiliului local fără care proiectele nu pot fi înscrise pe ordinea de zi, respectarea legalității.  

          De asemenea, se precizează și condițiile în care se poate propune și aproba suplimentarea ordinii de zi 

cu alte proiecte  a căror dezbatere și aprobare nu suportă amânare.  

         Solicită domnilor consilieri sprijinul pentru a ne putea încadra în cerințele legale detaliate în adresa  
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antemenționată, cu precizarea că adresa a fost comunicată domnilor consilieri pe email și în format letric, la 

comisii.   

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

justificată urgența, mai precizează dl. secretar.  

          Se prezintă apoi solicitarea verbal transmisă de către domnul 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 două proiecte cuprinse în dispoziția de convocare a încă 11 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 privind înscrierea in domeniul privat al orașului Ocna 

Mureș al imobilului inscris in C.F. 70499 Ocna Mures, cu nr. top. 1541- casa, curti, constructii si arabil in 

suprafata de 649 mp in domeniul privat al orasului Ocna Mures. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 12 
 

        4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4 privind privind înscrierea in domeniul privat al orașului Ocna 

Mureș și parcelarea  imobilului din C.F. 74790 Ocna-Mures, cu nr. top.1540/2 – curti, constructii in 

suprafata de 208 mp. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 12. 
 

       5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5 privind prelungirea termenului contractual, pe o perioadă de 12 

luni, începând cu data expirării duratei inițiale  a unor contracte de închiriere având ca obiect apartamente 

situate în bl. 7-AB-73-ANL.   

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 12. 
 

      6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6 privind schimbarea titularului de contract nr. 8941 din 03.07.2014 

pentru apartamentul situat în Ocna Mureș, str. Zaharia Bârsan, nr.6,  ap.2,  jud.Alba. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 12. 
 

      7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea 

de investiții „Construire bloc social, in Ocna Mures, str. Gheorghe Baritiu, nr. 1, jud. Alba” şi cofinanţarea 

lucrărilor de Oraşul Ocna Mureş. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului:12. 
 

      8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea 

de investiții „Construire bloc social, in Ocna Mures, str. Stefan cel Mare, nr. 35, jud. Alba” şi cofinanţarea 

lucrărilor de Oraşul Ocna Mureş.                     

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului:12. 
 

      9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9 privind aprobarea actului adițional pentru derularea Proiectului 

„Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în vederea finanţării acestuia 

în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o 

economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a 

gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 

inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi a cheltuielilor legate de proiect, Cod SMIS 116475. 

Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 12. 
 

      10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10 privind aprobarea Contului Trimestrial  de Execuţie pentru 

trimestrul I 2018, conform anexelor nr. 1 și 2.  

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 9. 
 

      11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11 privind achiziționarea , în condițiile legii de servicii socio-

medicale necesare în procesul de recuperare al copiilor cu dizabilități, în limita sumei de 1193 

lei/lună/beneficiar . 
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      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 9. 
 

      12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 12 privind modificarea  articolului 1 al HCLOM nr 226 din 

19.12.2017 – aprobare cote de consum carburanți. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 9. 

 

      13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13 privind includerea în domeniul public al orașului Ocna Mureș a 

bunurilor care formează obiectivul executat din fondurii IID ”Închidere inel rețea apă potabilă Războieni-

Cetate; concesionarea acestor bunuri către operatorul regional SC APA CTTA SA ALBA. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 

 

       Mai precizează că legea impune condiția ca  pe ordinea de zi să fie încsrise 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 13 proiecte au fost discutate în comisii.  

        Președinții celor două comisii – d-nii. Baciu Ioan și Marele Adrian-Cristian confirm că toate cele 13 

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, toți cei 16 consilieri votează ”pentru”. Supune apoi la vot ordinea de zi finală a ședinței,  toți 

cei 16 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, Nicoară 

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

Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian  și Vințeler Ion adoptându-se astfel ordinea de zi cu un număr total 

de 13 proiecte de hotărâre.  

 

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

Comisiile nr.1 și 2 au acordat 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 16 

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, Nicoară Marcela-

Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-

Sebastian, Tecar Dan-Ciprian  și Vințeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr. 84/31.05.2018 privind 

propunerile care vor fi înaintate domnului prefect al județului Alba în vederea emiterii ordinului de atribuire 

în proprietate a terenurilor. 

 

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

Comisiile nr.1 și 2 au acordat 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 16 

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, Nicoară Marcela-

Elena,  Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-

Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr. 85/31.05.2018 privind 

îndreptarea erorii din cuprinsul unui contract de concesiune având ca obiect terenul situat în Ocna Mureș, 

strada Măcelarilor, nr.1. 

 

3. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă  proiectul de hotărâre nr.3 de pe ordinea de zi. 

Comisiile nr.1 și 2 au acordat 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 16 

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, Nicoară Marcela-

Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-

Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr. 86/31.05.2018 privind 

înscrierea in domeniul privat al orașului Ocna Mureș al imobilului inscris in C.F. 70499 Ocna Mures, cu nr. 

top. 1541- casa, curti, constructii si arabil in suprafata de 649 mp in domeniul privat al orasului Ocna 

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

Comisiile nr.1 și 2 au acordat 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 16 

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, Nicoară Marcela-

Elena,  Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-

Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr. 87/31.05.2018 privind 

înscrierea in domeniul privat al orașului Ocna Mureș și parcelarea  imobilului din C.F. 74790 Ocna-Mures, 

cu nr. top.1540/2 – curti, constructii in suprafata de 208 mp. 

 

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

Comisiile nr.1 și 2 au acordat 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 16 

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, Nicoară Marcela-

Elena,  Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-

Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr. 88/31.05.2018 privind 

prelungirea termenului contractual, pe o perioadă de 12 luni, începând cu data expirării duratei inițiale  a 

unor contracte de închiriere având ca obiect apartamente situate în bl. 7-AB-73-ANL.   
 

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

Comisiile nr.1 și 2 au acordat 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 16 

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, Nicoară Marcela-

Elena,  Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-

Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr. 89/31.05.2018 privind 

schimbarea titularului de contract nr. 8941 din 03.07.2014 pentru apartamentul situat în Ocna Mureș, str. 

Zaharia Bârsan, nr.6,  ap.2,  jud.Alba. 

 

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

Comisiile nr.1 și 2 au acordat 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 16 

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, Nicoară Marcela-

Elena  Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-

Sebastian, Tecar Dan-Ciprian  și Vințeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr. 90/31.05.2018  privind  

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investiții „Construire bloc social, in Ocna 

Mures, str. Gheorghe Baritiu, nr. 1, jud. Alba” şi cofinanţarea lucrărilor de Oraşul Ocna Mureş. 
 

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

Comisiile nr.1 și 2 au acordat 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 16 

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, Nicoară Marcela-

Elena  Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-

Sebastian, Tecar Dan-Ciprian  și Vințeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr. 91/31.05.2018  aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investiții „Construire bloc social, in Ocna Mures, str. 

Stefan cel Mare, nr. 35, jud. Alba” şi cofinanţarea lucrărilor de Oraşul Ocna Mureş.   
 

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

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

Dl. secretar precizează că această hotărâre trebuie să respecte condițiile de formă impuse prin ghidul de 

finanțare, încă nu s-a reușit să se obțină părerea consultantului privind modul de redactare, forma proiectului 

fapt pentru care proiectul de hotărâre a fost întocmit de către inițiator în două variante de formă, mai exact o 

formă o completează pe cealaltă. Hotărârea va fi redactată în forma agreată de consultant, însă fără a se 

produce vreo modificare de fond . 
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Dl. președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.9 de pe ordinea de zi, cu precizarea 

domnului secretar, toți cei 16 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, Nicoară Marcela-Elena  Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu 

Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian  și Vințeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr. 

92/31.05.2018 privind aprobarea Actului adițional nr.1 din 25.05.2018 la Acordul de parteneriat 

nr.14364/21.09.2017 și a contribuției proprii în proiect, aferente Proiectului „Creșterea eficienței energetice 

în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” . 

 

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

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

Dl. președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.10 de pe ordinea de zi, 15 din cei 16 

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

Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele Adrian-Cristian, Nicoară Marcela-Elena, Mihăiescu 

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

Dan-Ciprian și Vințeler Ion, se ”abține” dl. Bugnar Ioan-Vasile, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 

93/31.05.2018 privind aprobarea Contului Trimestrial  de Execuţie pentru trimestrul I 2018, conform 

anexelor nr. 1 și 2. 
 

11. Dl. preşedinte de şedinţă  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 11 de pe ordinea de zi. 

Comisiile nr.1 și 2 au acordat 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 16 

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, Nicoară Marcela-

Elena,  Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-

Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr. 94/31.05.2018 privind 

achiziționarea , în condițiile legii de servicii socio-medicale necesare în procesul de recuperare al copiilor 

cu dizabilități, în limita sumei de 1193 lei/lună/beneficiar . 

 

12. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă  proiectul de hotărâre nr. 12 de pe ordinea de zi. 

Comisiile nr.1 și 2 au acordat 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 16 

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, Nicoară Marcela-

Elena,  Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-

Sebastian, Tecar Dan-Ciprian  și Vințeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr. 95/31.05.2018 privind 

modificarea  articolului 1 al HCLOM nr 226 din 19.12.2017 – aprobare cote de consum carburanți. 
 

 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 16 

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, Nicoară Marcela-

Elena,  Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-

Sebastian, Tecar Dan-Ciprian  și Vințeler Ion adoptându-se astfel Hotărârea nr. 96/31.05.2018  privind 

includerea în domeniul public al orașului Ocna Mureș a bunurilor care formează obiectivul executat din 

fondurii IID ”Închidere inel rețea apă potabilă Războieni-Cetate; concesionarea acestor bunuri către 

operatorul regional SC APA CTTA SA ALBA. 

 

PROBLEME DIVERSE     

 

1. Dl. Păgidean Ioan- delegat sătesc – solicit să fie atenționată societatea de distribuție să respecte 

programul de furnizare a apei comunicat pentru perioada de restricție. 

Dl. viceprimar răspunde, subliniind faptul că este perioadă secetoasă, se udă zilnic în grădini chiar dacă 

s-a făcut apel la raționalizarea apei. Și la Aiud sunt problem, ei primes 80% din necesar de la Măgina și 

abia 20% din magistrală, la care s-au legat și localitățile Unirea, Noșlac, Hopârta și Șpălnaca, soluția va 

fi schimbarea magistralei de la Galda la Ocna Mureș. 
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2. Dl. Stoica Alin solicit să se găsească soluții, eventual montarea unei pompe, pentru că la etajeșe 

superioare din bl. 46 nu ajunge apa curentă.De asemenea, nu merge nici becul de la iluminatul 

public, e beznă totală.  

Dl. viceprimar spune că se va lua legătura cu societatea care asigură întreținerea rețelei, dar se 

intenționează înființarea serviciului public de iluminat și concesionarea acestuia, proiectul este pus în 

dezbatere public. Mulțumește apoi celor care au acordat ajutor Clubului Pensionarilor și revine cu 

rugămintea către cei care mai doresc să ajute financiar această organizație locală, donațiile se predau pe 

bază de chitanță.  

3. Dl. secretar informează consiliul local asupra faptului că în litigiul Dosar nr.11580/3/2017 – excepție 

de nelegalitate a hotărârii de aprobare a PUD și a autorizației de construire a magazinului PLUS, 

instanța a confirmat legalitatea hotărârii de consiliu, însă a admis excepția privind nelegalitatea 

autorizației. Nu se cunoaște motivația întrucât hotărârea nu ne-a fost comunicată, însă a promovat 

cale de atac care va fi motivată după primirea sentinței. Cei care doresc amănunte le pot obține de la 

direcția juridică sau de la secretar. 

 

 

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

 

 

   Preşedinte de şedinţă,                                                                                                    Secretar oras, 

      Barbu Ioan-Daniel                                                                                                     Pandor Nicuşor 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tehnored. PSN.ex.3; anexe:0. 

 
 


