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R O M Â N I A 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL 

 

PROCES VERBAL 

 

        Incheiat azi  29.03.2018,  cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare  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; 

                        -     domnul Păgidean Virgil-delegat sătesc Micoșlaca. 

         În deschiderea ședinței, dl secretar informează că sunt prezenţi la şedinţă toți cei 17 consilieri şi anume: 

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

Rareș, 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, ceea ce  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. 227  din 23.03.2018, care cuprinde materialele din următorul: 
 

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI 
 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 privind  modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru 

anul 2018 aprobat prin HCLOM nr.158/27.09.2017. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 9. 

 

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

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

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

       Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 9. 
 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a mijlocului fix 

disponibilizat IFRON;  aprobarea casării mijlocului fix AUTOBUZ. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 12 
 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4 privind prelungirea termenului contractual, pe o perioadă de 12 luni, 

începând cu data de 01.04.2018, a unor contracte de închiriere având ca obiect apartamente situate în bl. 7-

AB-73-ANL, deținute de chiriașii Armanca Vasile și Haiduc Persida.. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 12. 
 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5 pentru modificarea art.3, pct.3.8 din HCLOM nr. 208/28.11.2017 

privind “stabilirea impozitelor, taxelor locale, taxelor speciale și a altor sume ce se fac venit la bugetul 

local, care vor fi încasate începând cu anul fiscal 2018. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 9. 
 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6 privind aprobarea contractării de servicii de asistență juridică, pentru 

reprezentare  în dosarul nr. 1457/107/2014* . 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 9. 
 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7 pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică,pe o perioadă de 9 

ani, a unor pajiști și pășuni de pe raza administrativ- teritorială a orașului Ocna Mureș conform anexei. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului:12. 
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8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8 privind aprobarea Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 

2018, pentru achizițiile publice finanțate din bugetul POCU în cadrul proiectului IMPACT; aprobarea 

achizițiilor directe la Programul Anual al Achizițiilor publice pentru anul 2018.                     

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

     Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului:12. 
 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9 privind susținerea Declarației de Unire cu republica Moldova. 

      Iniţiator: dl. Damian Liviu Rareș - consilier local al oraşului Ocna Mures. 

Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului:  -. 
 

PROBLEME DIVERSE     

1. Prezentare adresa nr.998/15.03.2018 a SC MINESA S.A. ; 

2. Diverse. 
 

          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 9 

proiecte cuprinse în Dispoziția de convocare nr.227/23.03.2018 a încă 6 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:  

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10 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 minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 

 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLOM nr. 

27/28.02.2018- privind aprobarea listei definitive de priorități pentru obținerea de locuințe ANL pe anul 

2018- referitor la cuantumul chiriei stabilite  . 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 

 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 12 privind evenimentul cultural de interes public local ”Lumina 

Învierii” . 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 9. 

 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13 privind aprobarea executării de reparații/investiții în limita sumei de 

1.100 lei, pentru apartamentul situat în blocul 3 AB 72- ANL, sc. B, ap.1. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 

 

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14 privind clarificarea situației juridice a imobilelor în care  

funcționează Școala Generală Uioara de Jos. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 

 

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 15 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. 
 

         În final, reamintește domnilor consilieri de obligațiile care le revin cu privire la respectarea regimului 

incompatibiltăților  și al conflictului de interese. Mai spune că domnul Podariu Pavel Gligor a fost înlocuit 

din funcția de președinte de ședință fiind cu probleme de sănătate,fiind ales  președinte de ședință domnul 

Marele Adrian Cristian, pentru un mandat de 3 luni, iar alegerea sau înlocuirea președintelui de ședință este 

la latitudinea Consiliului local. Mai spune că pe ordinea de zi mai este și o declarație politică privind unirea 

României cu Republica Moldova.  

       Supune apoi la vot procesul verbal al ședintei extraordinare din data de 13.02.2018, toți cei 17 consilieri 

votează pentru acest proces-verbal și anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan-Daniel, Bartha Andrei- 
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Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș, 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, act care este astfel aprobat. 

         Dl. secretar  supune la vot procesul verbal al ședintei ordinare  din data de 28.02.2018, toți cei 17 

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

Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș, 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, act care este astfel 

aprobat. 

        Dă  cuvântul președintelui  de ședință pentru a prelua conducerea ședinței. 

 

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

ședinței de azi, toți cei 17 consilieri votează ”pentru”. Supune apoi la vot ordinea de zi finală a ședinței,  toți 

cei 17 consilieri votează pentru și anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan-Daniel, Bartha Andrei-

Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș, 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 15 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 17 

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

Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș, 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. 

39/29.03.2018 privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 aprobat prin 

HCLOM nr 158/27.09.2017. 

 

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 17 

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

Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș, 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. 

40/29.03.2018 privind  alocarea sumei necesare plății contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor 

didactice și a personalului didactic auxiliar pentru luna februarie 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 17 

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

Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș, 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. 

41/29.03.2018 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a mijlocului fix disponibilizat IFRON; 

aprobarea casării mijlocului fix AUTOBUZ. 

 

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 17 

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

Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș, 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  
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Hotărârea nr. 42/29.03.2018 privind  pelunigirea termenului contractual, pe o perioadă de 12 luni, începând 

cu data de 01.04.2018, a unor contracte de închiriere având ca obiect apartamente situate în bloc 7-AB-73-

ANL, deținute de chiriașii Armanca Vasile și Haiduc Persida.  

 

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 17 

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

Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș, 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. 

43/29.03.2018 pentru modificarea articolului 3, pct 3.8 din HCLOM nr. 208 din 28.11.2017 privind 

,,stabilirea impozitelor, taxelor locale, taxelor speciale și a altor sume ce se fac venit la bugetul local, care 

vor fi încasate începând cu anul fiscal 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 17 

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

Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș, 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. 

44/29.03.2018 privind aprobarea contractării de servicii de asistență juridică, pentru reprezentare în 

dosarul nr 1457/107/2014.  

 

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

Dl. secretar: trebuie făcute teva corecturi de exprimare, pentru a nu lăsa loc de interpretare, de ex:  la data 

depunerii de către ofertant , certificatul de la medicul veterinar să fie valabil cu cel mult 10 zile înainte de 

data depunerii ofertei și nu data licitației. Consilierii sunt de accord să fie făcute corecturile. 

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 17 

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

Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș, 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.45/29.03.2018 pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, pe o perioadă de 9 ani, a unor pajiști și 

pășuni de pe raza administrativ teritorială a orașului Ocna Mureș, conform anexei.  

 

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 17 

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

Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș, 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. 

46/29.03.2018 privind aprobarea Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2018, pentru 

achizițiile publice finanțate din bugetul POCU în cadrul proiectului IMPACT; aprobarea achizițiilor directe 

la Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2018. 

 

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

Dl. Marcu Razvan Cornel: mi se pare incomplet  textul, dicriminativ datorită faptului că în Declarație 

(cuprinsul documentului) se face trimitere doar la unele personalități istorice. 

Dl. primar: eu susțin această declarație de unire, dar  trebuie adoptată în forma permisă de temeiul legal. 

Dl. secretar: forma supusă dezbaterii este cea a proiectului de hotărâre, în varianta inițiatorului. Un demers 

similar se regăsește pe ordinea de zi la punctual Diverse, probleme curente, dar sub forma unei declarații 

politice, însoțită de un tabel cu consilierii care susțin această declarație politică pe baza semnăturii. 

Dl. Vințeler Ion: trebuie discutat serios despre această problemă. 
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Dl. Leahu Ioan Mircea: oare inițiatorul are ceva împotrivă dacă nu o aprobăm ca și hotărâre, numai ca și 

declarație, cu semnături ? Așa ar fi forma corectă, pentru proiect de hotărâre nu cred că avem temei legal. 

Dl. Podariu Pavel Gligor: din cuprinsul documentului/declarație anexat proiectului nu rezultă cu claritate ce 

se dorește, se vorbește și despre înfrățirea cu alte localități din Moldova, pentru care nu avem documente,  eu 

zic  

că am votat ordinea de zi, dacă inițiatorul proiectului de hotărâre își menține acest proiect de hotărâre, noi 

trebuie să votăm pentru acest proiect sau să nu votăm.  

Dl. Bugnar Ioan Vasile: părerea mea este să găsim forma juridică sau legală pentru a aproba acest proiect de 

hotărâre, nu cred că este cineva împotriva ideii de unire, dar să fie forma corectă și legală.  

Dl. secretar: avem două inițiative, un proiect de hotărâre și o declarație, părerea mea este să le parcurgem 

acum și să luați decizia sub ce formă doriți să aprobați. Adoptarea unui proiect de hotărâre de o asemenea 

importanță are urmările ei, dacă nu se adoptă proiectul ci se respinge s-ar putea să se interpreteze în alt mod.  

Dl primar: un act administrativ  de o asemenea importanță se adoptă în Parlamentul României, Consiliul 

local Ocna Mureș hotărăște în ceea ce privește UAT Ocna Mureș. 

          Intră în sală domnul consilier județean Stănescu Vasile și domnul deputat Bumb Sorin la ora 17,50. 

Dl președinte de ședință: domnul Damian Liviu Rareș afirmă că îsi menține proiectul de hotărâre în forma 

inițiată, să decidem asupra acestei forme. 

Comisia  nr.1 dă  aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 9 de pe ordinea de zi, 7 consilieri votează 

,,pentru” și anume: Marcu Răzvan-Cornel, Vințeler Ion, Aron Marin, Bugnar Ioan-Vasile, Stoica Alin-

Sebastian, Baciu Ioan și Damian Liviu-Rareș, se abțin 10 consilieri și anume: Podariu Pavel-Gligor, Oltean-

Dan Gligor, Leahu Ioan-Mircea, Barbu Ioan-Daniel, Oroszeghy Csaba, Mihăiescu Radu-Ciprian, Tecar Dan-

Ciprian, Marele Adrian-Cristian, Nicoară Marcela-Elena și Bartha Andrei-Mugurel, proiectul de hotărâre 

este respins, nu au fost voturi ”contra”, astfel că proiectul nu se adoptă.   

 Dl. Podariu Pavel Gligor: să se consemneze în procesul verbal că noi toți cei care ne abținem nu înseamnă 

că nu suntem pentru unire, dar documentul trebuie adoptat în condiția de formă legală și o să semnăm 

declarația politică de unire de la punctul ,,Diverse, probleme curente”.  

 

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.secretar: la poziția nr.4 din Anexă trebuie corectat numele persoanei. 

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

sesizată de către dl. secretar,  toți cei 17 consilieri votează pentru și anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu 

Ioan-Daniel, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș, 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. 47/29.03.2018 privind  propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al 

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

 

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 17 

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

Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș, 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. 

48/29.03.2018 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLOM nr.27/28.02.2018-privind 

aprobarea listei definitive de priorități pentru obținerea de locuințe ANL pe anul 2018-referitor la 

cuantumul chiriei stabilite.  

 

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 17 

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

Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș, Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele  Adrian-

Cristian, Nicoară Marcela-Elena,  Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean-Dan Gligor, Oroszhegyi  
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Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian  și Vințeler Ion, adoptându-se astfel 

Hotărârea nr. 49/29.03.2018 privind evenimentul cultural de interes public local ,,Lumina Învierii”. 
 

 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 17 consilieri votează pentru și anume: Aron Marin, 

Baciu Ioan, Barbu Ioan-Daniel, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș, 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. 50/29.03.2018 privind aprobarea executării de 

reparații/investiții în limita sumei de 1100 lei, pentru apartamentul situat în blocul 3AB 72-ANL, sc.B,ap.1. 

 

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, toți cei 17 

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

Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș, 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. 

51/29.03.2018 privind clarificarea situației juridice a imobilelor în care funcționează Școala Generală 

Uioara de Jos.  

 

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, 16 consilieri 

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

Damian Liviu-Rareș, 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 domnul Bugnar Ioan-Vasile adoptându-se astfel 

Hotărârea nr. 52/29.03.2018 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.  

 

PROBLEME DIVERSE     

 

1. Dl. primar: prezintă declarața politică privind susținerea ideii de unire cu Republica Moldova. ”Părerea 

mea este să semnăm această declarație politică, să o susținem”, mai adaugă dl. primar. 

     Dl. președinte de ședință supune la vot propunerea de susținere a ideii de unire cu Republica Moldova, 

sub forma declarației politice conținute în anexa, 15 consilieri votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu 

Ioan, Barbu Ioan-Daniel, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș, Marcu Răzvan-

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

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

se abține, domnul Leahu Ioan Mircea spune că nu voatează întrucât propunerea nu trebuia supusă votului, cei 

care susțin declarația vor semna doar anexa de susținere și că dânsul susține idea și va semna susținerea, 

Dl. deputat Bumb Sorin apreciază modul în care au avut loc dezbaterile și urează tuturor celor prezenți 

sărbători fericite și multă sănătate.  

 

2. Dl. președinte de ședință  avem și o adresă de la MINESA-Institutul de cercetări și proiectări miniere S.A, 

nr. 998/15.03.2018 înregistrată la Primăria orașului Ocna Mureș sub nr 4026 din 20.03.2018 pe care o 

prezintă, aceasta fiind înmânată și președinților celor două comisii odată cu materialele de pe ordinea de zi. 

     Dl. Primar spune că au fost executate mai multe studii, inclusiv în parc unde MINESA a extins zona A, 

singurul foraj la peste 50 m adâncime a fost executat de cei care intentionau să construiască magazinul 

PENNY, cei de la MINESA nu au făcut asemenea foraje dar nici un studiu  nu a semnalat că acolo nu se 

poate construi, cum a afirmat MINESA. Trebuie să solicităm ministerelor de resort să clarifice aceste 

probleme. 
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Dl. Bumb Sorin: solicit să-mi fie comunicată o adresă  privind problema MINESA pe care să o adresez 

ministerelor de resort sub forma de întrebare în ședința din parlament. 

Dl. Leahu Ioan Mircea: MINESA are competențe să dea avize? 

Dl. primar: ei spun că nu, problema noastră este că s-a extins zona A către zona B. 

 

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

 

 

   Preşedinte de şedinţă,                                                                                                    Secretar oras, 

 Marele Adrian Cristian                                                                                                  Pandor Nicuşor 

                                                                         

 

 

 

 

 

Întocmit,                                                                     

Guț Maria Ana; 

 

 

 

 
 

Red/Dact:GMA 

Ex.3; Anexe:0. 

 
 


