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R O M Â N I A 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL 

 

PROCES VERBAL 

 

        Incheiat azi  18.09.2018,  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 Guț Maria-Ana; 

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

consilieri şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  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, Tecar Dan-Ciprian, 

Vințeler Ion, sunt absenți domnii Barbu Ioan Daniel și Marcu Răzvan Cornel, 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.   Dl secretar supune apoi la vot procesul-verbal al ședinței extraordinare publice din 

23.08.2018, care este aprobat cu unanimitate de voturi ,,pentru” (toți cei 15 consilieri prezenți). Dl secretar 

supune apoi la vot procesul-verbal al ședinței ordinare publice din 30.08.2018, care este aprobat cu unanimitate 

de voturi ,,pentru” (toți cei 15 consilieri prezenți). 

 Mai precizează că este o ședință extraordinară, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr. 432  din 

14.09.2018, care cuprinde materialele din următorul: 

 

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI 

 

   1. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.1 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al orașului Ocna 

Mureș în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic Ocna Mureș , respectiv al Școlii Gimnaziale Lucian 

Blaga Ocna Mureș, începând cu anul școlar 2018-2019. 

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Silviu Vinţeler. 

        Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 9. 

 

   2. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.2 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 proiectul de hotărâre.. 

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Silviu Vinţeler. 

        Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 12. 

   

 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.3 privind modificarea planului achizițiilor publice directe la Programul 

Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din proiectul de 

hotărâre.  

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Silviu Vinţeler. 

        Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 12. 

  

 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.4 privind aprobarea achiziției publice pentru ,,Servicii de dirigenție de 

șantier pentru Lucrări de modernizare a străzilor Lungă (tronson2), Înfrățirii, Teiului, Murgului, Viitorului, 

Ion Ghica, Plopilor, Zorilor, 13 Septembrie și Măgurii din orașul Ocna Mureș” 

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Silviu Vinţeler. 

        Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 9. 

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.5 privind aprobarea achiziției publice pentru ,,Servicii de dirigenție de 

șantier pentru Lucrări de modernizare a străzilor Piața Izvor, Libertății , Crângului, Viilor, Nouă, Livezilor, 

Potcoavei, Octavian Goga, Florilor, Zefirului, Câmpului și Șesului din orașul Ocna Mureș” 

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Silviu Vinţeler. 

        Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 9 
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6. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.6 pentru modificarea și completarea art.1 al Hotărârii nr.79/2018 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, Silviu Vinţeler. 

       Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 9 

 

Reamintește 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 accord cu suplimentarea ordinii de zi, sens în care să se aprobe înscrierea pe 

Ordinea de zi suplimentar față de cele 6 proiecte cuprinse în Dispoziția de convocare nr.432/14.09.2018 a încă 

unui proiect de hotărâre, a cărui dezbatere și aprobare reclamă urgență, în condițiile prevăzute la art.43 alin.1 

din Legea nr.215/2001, după cum urmează: 

 
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7 privind aprobarea noii componențe a Consiliului director al Clubului 

Sportiv Ocna Mureș-persoană juridică de drept public organizată ca instituție publică în subordinea Consiliului 

local Ocna Mureș 

      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 7 proiecte au fost discutate în comisii.  

       Președinții celor două comisii – d-nii. Baciu Ioan și Marele Adrian-Cristian confirmă că toate cele 7 

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

15 consilieri votează pentru și anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  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, Tecar Dan-

Ciprian, Vințeler Ion,  adoptându-se astfel ordinea de zi cu un număr total de 7 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 la vot articolul 1 al proiectului de hotărâre nr 1, ca domnul Leahu Ioan Mircea 

să fie ales în calitate de reprezentant al Consiliului local al orașului Ocna Mureș, în Consiliul de administrație  

al Liceului Tehnologic Ocna Mureș, 14 consilieri votează ,,pentru” și anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Bartha 

Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș,  Marele Adrian- Cristian, Mihăiescu Radu- Ciprian, 

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

Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion, domnul Leahu Ioan Mircea nu votează. 

 La art.2 al proiectului de hotărâre domnul Tecar Dan Ciprian îl propune pe domnul Mihăiescu Radu Ciprian să 

fie ales în  calitate de reprezentant al Consiliului local al orașului Ocna Mureș, în Consiliul de administrație  al 

Școlii Gimnaziale Lucian Blaga Ocna Mureș. Dl președinte de ședință supune la vot propunerea domnului 

Tecar Dan Ciprian, 14 consilieri votează ,, pentru” și anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Bartha Andrei-Mugurel, 

Bugnar Ioan -Vasile, Damian Liviu-Rareș, Leahu Ioan Mircea,  Marele Adrian- Cristian,  Nicoară Marcela-

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

Ciprian, Vințeler Ion, domnul Mihăiescu Radu Ciprian nu votează. 

Tot la art.2 domnul Aron Marin îl propune pe domnul Baciu Ioan să fie ales în  calitate de reprezentant al 

Consiliului local al orașului Ocna Mureș, în Consiliul de administrație  al Școlii Gimnaziale Lucian Blaga  

Ocna Mureș, Dl președinte de ședință supune la vot propunerea domnului Aron Marin,  14 consilieri votează 

,,pentru” și anume: Aron Marin,   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, Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion, domnul 

Baciu Ioan nu votează. 

Tot la art.2 domnul Mihăiecu Radu Ciprian îl propune pe domnul Aron Marin să fie ales în  calitate de 

reprezentant al Consiliului local al orașului Ocna Mureș, în Consiliul de administrație  al Școlii Gimnaziale  

Lucian Blaga Ocna Mureș. Dl președinte de ședință supune la vot propunerea domnului Mihăiescu Radu 
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Ciprian, 14 consilieri votează ,, pentru” și anume:  Baciu Ioan,  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, Tecar 

Dan-Ciprian, Vințeler Ion,  domnul Aron Marin nu votează. 

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,  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, Tecar Dan-

Ciprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 159/18.09.2018 privind  desemnarea reprezentanților 

Consiliului local al orașului Ocna Mureș în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic Ocna Mureș și 

anume  domnul consilier Leahu Ioan Mircea, respectiv al Școlii Gimnaziale Lucian Blaga Ocna Mureș și 

anume domniii consilieri Aron Marin, Baciu Ioan și Mihăiescu Radu Ciprian,  începând cu anul școlar2018-

2019. 

 

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,  toți cei  15 consilieri 

prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  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, Tecar 

Dan-Ciprian, Vințeler Ion,  adoptându-se astfel Hotărârea nr. 160/18.09.2018 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  hotărâre. 

 

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,  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, Tecar 

Dan-Ciprian, Vințeler Ion,adoptându-se astfel Hotărârea nr. 161/18.09.2018 privind  modificarea planului 

achizițiilor publice directe la Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2018, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta  hotărâre.  

 

 

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,  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, Tecar 

Dan-Ciprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 162/18.09.2018 privind  aprobarea achiziției 

publice pentru ,,Servicii de dirigenție de șantier pentru Lucrări de modernizare a străzilor Lungă (tronson2), 

Înfrățirii,  Teiului, Murgului, Viitorului, Ion Ghica, Plopilor, Zorilor, 13 Septembrie și Măgurii din orașul 

Ocna Mureș” 

 

 

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,  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, Tecar 

Dan-Ciprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 163/18.09.2018 privind  aprobarea achiziției 

publice pentru ,,Servicii de dirigenție de șantier pentru Lucrări de modernizare a străzilor Piața Izvor, 

Libertății , Crângului, Viilor, Nouă, Livezilor, Potcoavei, Octavian Goga, Florilor, Zefirului, Câmpului și 

Șesului din orașul Ocna Mureș” 

 

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. 
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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,  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, Tecar 

Dan-Ciprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 164/18.09.2018  pentru modificarea și completarea 

art.1 al Hotărârii nr.79/2018 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 Vințeler Ion: propune ca domnul Baciu Ioan să fie ales vicepreședinte al Clubului Sportiv. 

Dl primar: ar trebui să modificăm regulamentul. Fiecare membru are un singur vot.  

Dl Leahu Ioan Mircea: nu avem acceptul (declarația ) scrisă a celor propuși. Este și procedura uzitată la 

Consiliul Județean. 

Dl Marele Adrian Cristian: s-au făcut eforturi mari pentru Clubul Sportiv Ocna Mureș, în ultima perioadă, sunt 

diverse ,,tabere”,  au fel de fel de opinii și idei neconstructive pentru activitatea Clubului Sportiv Ocna Mureș. 

Pentru a nu fi acuzați de incompetența de a gestiona  activitatea Clubului Sportiv Ocna Mureș să ne fie 

prezentat un raport privind activitatea clubului. 

Dl Primar: discuțiile din mediul on-line privind activitatea Clubului Sportiv sunt provocate de persoane certate 

cu legea,  fapt pentru care vă rog să nu intrați în dialog cu asemenea persoane. Sunt prea jos ca nivel aceste 

discuții. 

Dl secretar: am ascultat părerea dvs, eu vin cu o propunere dacă există acele procese verbale care atestă 

acceptul pentru a fi  în Consiliul Director al Clubului Sportiv să fie aduse la dosar,  iar eu propun ca hotărârea 

să nu fie semnată până se aduce acel proces-verbal. Referitor la propunerea domnul Vințeler Ion eu zic că nu se 

prevede această funcție de vicepreședinte.    

Dl.  președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.7 de pe ordinea de zi,   12 consilieri 

prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin,   Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan -Vasile,   Leahu Ioan 

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

Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian,  domnul Vințeler  Ion se 

abține, iar domnii Baciu Ioan și Damian Liviu Rareș  nu votează,  adoptându-se astfel Hotărârea nr. 

165/18.09.2018 privind  aprobarea noii componențe a Consiliului director al Clubului Sportiv Ocna Mureș- 

persoană juridică de drept public organizată ca instituție publică în subordinea Consiliului local Ocna Mureș 

Ședinţa se incheie la ora 17,55, 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. 

 
 


