ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat azi 28.11.2018, 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 16 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, Mihăiescu Radu-Ciprian,
Nicoară Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Tecar Dan-Ciprian,
Vințeler Ion, lipseste domnul consilier Stoica Alin Sebastian, 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.Președinte de ședință este dl. Oroszhegyi Csaba
Precizează că este o ședință ordinară, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr.692 din 22.11.2018,
care cuprinde materialele din următorul:
PROIECT AL ORDINII DE ZI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 privind încetarea , începând cu data de 01.12.2018, a contractului de
concesiune nr.62/06.01.2009, având ca obiect terenul cu destinația loc de garaj, încheiat cu concesionarul Berki
Nicolae.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Silviu Vințeler.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2 privind prelungirea, cu o perioadă de 5 ani , a termenului contractului de
concesiune nr.15507 din 03.12.2008 încheiat cu concesionarul Barbu Claudiu.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Silviu Vințeler.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
PROBLEME DIVERSE
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 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.692/22.11.2018 a încă
15 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 stabilirea termenului limită până la care solicitanții pot să depună
acte doveditoare pentru repartizarea locuințelor construite în regim ANL și modificarea componenței Comisiei
de analiză a cererilor depuse pentru repartizarea apartamentelor construite în regim ANL, la nivelul orașului
Ocna Mureș.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Silviu Vințeler .
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
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4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4 privind modificarea componenței comisiei de analiză a dosarelor pentru
obținerea unei locuințe sociale.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Silviu Vințeler.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5 privind alocarea sumei necesare plății contravalorii cheltuielilor cu
naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar pentru luna octombrie 2018.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Silviu Vințeler .
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I, a
indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru realizarea obiectivului ,,Reabilitare și modernizare
Școala Generală clasele I-IV Uioara de Jos.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Silviu Vințeler .
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7 privind aprobarea Contului Trimestrial de Execuție pentru trimestrul III
2018, pentru activitatea desfâșurată în cadrul instituției Oraș Ocna Mureș, conform anexelor 1și 2.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Silviu Vințeler.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 9.
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8 privind aprobarea alocării sumei de 25000 lei , necesară achiziționării
cadourilor de Crăciun-2018, pentru copiii din cadrul învățământului preunivesitar de stat de pe raza orașului
Ocna Mureș
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Silviu Vințeler.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 9.
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9 privind reglementarea situației juridice a contractului de concesiune
nr.6689 din 20.07.2005, încheiat cu Boldor George Darius.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Silviu Vințeler
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12
.
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10 privind aprobarea casării mijloacelor fixe și obiectelor de inventar
proprietate a Orașului Ocna Mureș.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Silviu Vințeler.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11 privind alocarea sumei de 5000 lei, sumă necesară organizării
evenimentului ,,GALA TINERLOR OCNAMUREȘENI” ce se va desfășura în data de 07 decembrie 2018 la
Casa de Cultură ,,Ion Sângereanu” Ocna Mureș.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Silviu Vințeler.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 12 privind actualizarea Programului Anual de Achiziții Publice pentru
anul 2018 finanțate din bugetul local.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Silviu Vințeler .
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13 privind propunerile ce vor fi inaintate domnului prefect al județului
Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Silviu Vințeler.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14 privind aprobarea numărului de beneficiari, cuantumului și
categoriilor de burse pentru semestrul I, anul școlar 2018-2019, care se acordă elevilor din învățământul
preuniversitar de stat din orașul Ocna Mureș
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, viceprimar, Silviu Vințeler.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 9.
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15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 15 privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune cu
concesionarul S.C MOGA LUX SRL, având ca obiect terenul situat în Ocna Mureș, str. Măcelarilor, nr.1, jud.
Alba, în suprafață de 30 mp., înscris în CF nr 71771, cu nr. top 1080/3.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Silviu Vințeler.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 16 privind rectificarea de buget pe anul 2018 conform anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Silviu Vințeler.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 9.
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 17 privind aprobarea documentației tehnice și aprobarea înscrierii
provizorii și definitive în domeniul public al orașului Ocna Mureș a unor imobile.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, .
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
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 17 proiecte au fost discutate în comisii.
Președinții celor două comisii – d-nii. Baciu Ioan și Marele Adrian-Cristian confirmă că toate cele 17
proiecte au fost discutate în comisii și că au aviz favorabil, deci pot fi înscrise pe ordinea de zi.
Domnul secretar supune la vot procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Ocna
Mureș din 25.10.2018, toți cei 15 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 RăzvanCornel, Marele Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor,
Oroszhegyi Csaba, Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion, dl Podariu Pavel Gligor nu votează, fiind ieșit din sală .Dă
apoi cuvântul președintelui de ședință pentru a prelua conducerea ședinței.
Dl. președinte de ședință supune la vot solicitarea domnului primar de suplimentare a proiectului 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 AndreiMugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian Liviu-Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele
Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba,
Podariu Pavel-Gligor, Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion. adoptându-se astfel ordinea de zi cu un număr total de
17 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 16
consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha AndreiMugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian Liviu-Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele
Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba,
Podariu Pavel-Gligor, Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 206/28.11.2018
privind încetarea , începând cu data de 01.12.2018, a contractului de concesiune nr.62/06.01.2009, având ca
obiect terenul cu destinația loc de garaj, încheiat cu concesionarul Berki Nicolae.
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 16
consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha AndreiMugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian Liviu-Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele
Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba,
Podariu Pavel-Gligor, Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 207/28.11.2018
privind prelungirea, cu o perioadă de 5 ani , a termenului contractului de concesiune nr.15507 din 03.12.2008
încheiat cu concesionarul Barbu Claudiu.
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 16
consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha AndreiMugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian Liviu-Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele
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Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba,
Podariu Pavel-Gligor, Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 208/28.11.2018
privind stabilirea termenului limită până la care solicitanții pot să depună acte doveditoare pentru
repartizarea locuințelor construite în regim ANL și modificarea componenței Comisiei de analiză a cererilor
depuse pentru repartizarea apartamentelor construite în regim ANL, la nivelul orașului Ocna Mureș.
4. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 4 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl. președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.4 de pe ordinea de zi, toți cei 16
consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha AndreiMugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian Liviu-Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele
Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba,
Podariu Pavel-Gligor, Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 209/28.11.2018
privind modificarea componenței comisiei de analiză a dosarelor pentru obținerea unei locuințe sociale.
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 16
consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha AndreiMugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian Liviu-Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele
Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba,
Podariu Pavel-Gligor, Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 210/28.11.2018
privind alocarea sumei necesare plății contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice și a personalului
didactic auxiliar pentru luna octombrie 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 16
consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha AndreiMugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian Liviu-Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele
Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba,
Podariu Pavel-Gligor, Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 211/28.11.2018
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a
devizului general pentru realizarea obiectivului ,,Reabilitare și modernizare Școala Generală clasele I-IV
Uioara de Jos”.
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 16
consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha AndreiMugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian Liviu-Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele
Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba,
Podariu Pavel-Gligor, Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 212/28.11.2018
privind aprobarea Contului Trimestrial de Execuție pentru trimestrul III 2018, pentru activitatea desfâșurată în
cadrul instituției Oraș Ocna Mureș, conform anexelor 1 și 2.
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 16
consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha AndreiMugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian Liviu-Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele
Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba,
Podariu Pavel-Gligor, Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 213/28.11.2018
privind aprobarea alocării sumei de 25000 lei , necesară achiziționării cadourilor de Crăciun-2018, pentru
copiii din cadrul învățământului preunivesitar de stat de pe raza orașului Ocna Mureș.
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 16
consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha Andrei4

Mugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian Liviu-Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele
Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba,
Podariu Pavel-Gligor, Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 214/28.11.2018
privind reglementarea situației juridice a contractului de concesiune nr.6689 din 20.07.2005, încheiat cu
Boldor George Darius.
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 16
consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha AndreiMugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian Liviu-Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele
Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba,
Podariu Pavel-Gligor, Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 215/28.11.2018
privind aprobarea casării mijloacelor fixe și obiectelor de inventar proprietate a Orașului Ocna Mureș.
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 16
consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha AndreiMugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian Liviu-Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele
Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba,
Podariu Pavel-Gligor, Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 216/28.11.2018
privind alocarea sumei de 5000 lei, sumă necesară organizării evenimentului ,,GALA TINERILOR
OCNAMUREȘENI” ce se va desfășura în data de 07 decembrie 2018 la Casa de Cultură ,,Ion Sângereanu”
Ocna Mureș.
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, 15 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, Mihăiescu RaduCiprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Tecar DanCiprian, Vințeler Ion, domnul Bugnar Ioan Vasile se abține, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 217/28.11.2018
privind actualizarea Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2018 finanțate din bugetul local.
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 prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha AndreiMugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian Liviu-Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele
Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba,
Podariu Pavel-Gligor, Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 218/28.11.2018
privind propunerile ce vor fi inaintate domnului prefect al județului Alba, în vederea emiterii ordinului de
atribuire în proprietate a terenurilor .
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 16
consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha AndreiMugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian Liviu-Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele
Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba,
Podariu Pavel-Gligor, Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 219/28.11.2018
privind aprobarea numărului de beneficiari, cuantumului și categoriilor de burse pentru semestrul I, anul
școlar 2018-2019 care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din orașul Ocna Mureș.
15. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 15 de pe ordinea de zi.
Dl secretar: prețul să-l aprobăm ulterior dacă e cazul de modificare, să vefificăm dacă a fost fundamentat.
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.15 de pe ordinea de zi, toți cei 16
consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha AndreiMugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian Liviu-Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele
Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba,
Podariu Pavel-Gligor, Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 220/28.11.2018
privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune cu concesionarul S.C MOGA LUX SRL, având ca
obiect terenul situat în Ocna Mureș, str. Măcelarilor, nr.1, jud. Alba, în suprafață de 30 mp., înscris în CF nr
71771, cu nr. top 1080/3.
16. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 16 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.16 de pe ordinea de zi, toți cei 16
consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha AndreiMugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian Liviu-Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele
Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba,
Podariu Pavel-Gligor, Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 221/28.11.2018
privind rectificarea de buget pe anul 2018 conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta.
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 16
consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha AndreiMugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian Liviu-Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan-Cornel, Marele
Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba,
Podariu Pavel-Gligor, Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 222/28.11.2018
privind aprobarea documentației tehnice și aprobarea înscrierii provizorii și definitive în domeniul public al
orașului Ocna Mureș a unor imobile.
Diverse
Dl. Vințeler Ion: părerea mea este că nu este logic să trecem proiectele de hotărâre pe o listă suplimentară atâta
timp căt le-am discutat pe comisii.
Dl. primar : nu putem înscrie pe propiectul ordinii de zi aprobat prin dispoziția de convocare proiectele de
hotărâre care au fost întocmite după data emiterii acestei dispoziții .
Dl. secretar: de la data emiterii dipoziției de convocarea până la data când se desfășoară ședința pe comisii se
mai întocmesc proiecte de hotărâre. Inițiatorul este cel care este îndreptățit să solicite suplimentarea ordinii de
zi dacă acestea îndeplinesc condiția de urgență, așa cum prevede legea.Prezintă apoi o informare privind litigiul
care face obiectul dosarului 1457/107/2014**, cu datorii la S.C Prego S.A Ocna MUREȘ pentru spital, pentru
plata c-val. energiei termice.
Dl. primar ar trebui să dea socoteală lichidatorul juridic al S.C Prego SA Ocna Mureș, Dorca Insolv și
administratorul special Popa Nicolae.
Dl. Bartha Andrei Mugurel: să facem o adresă catre Poliția locală ca să nu mai între pe stadion cetățenii care au
consumat băuturi alcoolice.
Ședinţa se incheie la ora 18,45, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Oroszhegyi Csaba

Secretar oras,
Pandor Nicuşor
Întocmit,
Tiuca Orian Mihaela

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