ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat azi 30.08.2018, 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 RaduCiprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Tecar DanCiprian, Vințeler Ion, lipsește domnul 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.
Mai precizează că este o ședință ordinară, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr. 408 din 24.08.2018,
care cuprinde materialele din următorul:
PROIECT AL ORDINII DE ZI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului
proprietate privată a oraşului Ocna Mureş situat în Ocna Mureş, str. Liliacului, nr. 16, în suprafaţă de 222
m.p. pentru construcție de locuință și anexe.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2 privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului situat
în Ocna Mureş, str. Lalelelor, nr. 3, în suprafaţă de 250 m.p. pentru construcție de locuință și anexe.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 12.
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3 privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului
proprietate privată a oraşului Ocna Mureş situat în Ocna Mureş, str. Lalelelor, nr. 5, în suprafaţă de 250 m.p.,
pentru construcție de locuință și anexe.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 12.
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4 privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului
proprietate privată a oraşului Ocna Mureş situat în Ocna Mureş, str. Lalelelor, nr. 7, în suprafaţă de 250 m.p.
pentru construcție de locuință și anexe.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 12.
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5 privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului
proprietate privată a oraşului Ocna Mureş situat în Ocna Mureş, str. Lalelelor, nr. 9, în suprafaţă de 250 m.p.
pentru construcție de locuiță și anexe.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesare 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 accord cu suplimentarea ordinii de zi, sens în care să se aprobe înscrierea pe
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Ordinea de zi suplimentar față de cele 5 proiecte cuprinse în Dispoziția de convocare nr.408/24.08.2018 a încă
9 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:
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a terenului proprietate
privată a oraşului Ocna Mureş situat în Ocna Mureş, str. George Coșbuc, nr. 30 B – (Zona A de influență) în
suprafaţă de 1100 m.p.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a terenului proprietate
privată a oraşului Ocna Mureş situat în Ocna Mureş, str. George Coșbuc, nr. 30 A– (Zona A de influență), în
suprafaţă de 500 m.p..
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8 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.
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9 privind inchirierea, prin licitatie publica, a spatiului in suprafata utila de
42 mp și terenul în suprafață de 161 mp care fac parte din imobilul proprietate privată inscris in C.F. 74182
Ocna-Mures, cu nr. cad. 74182- spațiu comercial, situat in Ocna-Mures, str. Lungă, nr. 152, jud. Alba.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10 privind desemnarea de reprezentanţi ai Consiliului local Ocna Mureş
în Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic ,,Petru Maior” Ocna Mureș, începând cu anul şcolar 20182019.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 9.
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11 privind aprobarea alocării sumei de 63000 lei pentru unitățile de cult
religios recunoscute legal de pe raza orașului Ocna Mureș
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 12 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.
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13 privind clarificarea situației juridice a terenurilor identificate cu
CF.70408-Ocna Mureş în suprafaţă de 150 mp. și CF 70407-Ocna Mureș în suprafață de 100 mp, situate în
Ocna Mureș, str. Narciselor, nr.7 și transferul dreptului de concesiune asupra acestora
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14 privind aprobarea alocării sumei de 2000 lei, necesară deplasării
delegației orașului Ocna Mureș la ședință festivă a Consiliului local al orașului Kozarmisleny din Ungaria, care
va avea loc în 08.09.2018.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 9.
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 14 proiecte au fost discutate în comisii.
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Președinții celor două comisii – d-nii. Baciu Ioan și Marele Adrian-Cristian confirmă că toate cele 14
proiecte au fost discutate în comisii și că au aviz favorabil, deci pot fi înscrise pe ordinea de zi.
Dl secretar: mandatul de președinte al domnului președinte de ședință Barbu Ioan Daniel a încetat , trebuie
ales un nou președinte de ședință.
Dl Barbu Ioan Daniel îl propune ca președinte de ședință, pe o perioadă de trei luni, pe domnul Tecar Dan
Ciprian.
Dl secretar supune la vot propunerea domnului Barbu Ioan Daniel, 15 consilieri votează pentru aceasta
propunere 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, Mihăiescu RaduCiprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Vințeler Ion,
domnul Tecar Dan Ciprian nu votează, astfel este ales președinte de ședință domnul Tecar Dan Ciprian pe o
perioadă de trei luni.
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, Damian Liviu- Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan- Cornel, Marele AdrianCristian, 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 14
proiecte de hotărâre.
Dl Leahu Ioan Mircea : ar fi fost necesar studiu de oportunitate la proiectele de la 1 la 5.
Dl primar: putem să completăm.
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. 146/30.08.2018
privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş
situat în Ocna Mureş, str. Liliacului, nr. 16, în suprafaţă de 222 m.p. pentru construcție de locuință și anexe.
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 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. 147/30.08.2018
privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului situat în Ocna Mureş, str. Lalelelor, nr. 3, în
suprafaţă de 250 m.p. pentru construcție de locuință și anexe.
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
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. 148/30.08.2018
privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş
situat în Ocna Mureş, str. Lalelelor, nr. 5, în suprafaţă de 250 m.p., pentru construcție de locuință și anexe.
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. 149/30.08.2018
privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş
situat în Ocna Mureş, str. Lalelelor, nr. 7, în suprafaţă de 250 m.p. pentru construcție de locuință și anexe.
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
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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. 150/30.08.2018
privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş
situat în Ocna Mureş, str. Lalelelor, nr. 9, în suprafaţă de 250 m.p. pentru construcție de locuiță și anexe.
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. 151/30.08.2018
privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a terenului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş situat în
Ocna Mureş, str. George Coșbuc, nr. 30 B – (Zona A de influență) în suprafaţă de 1100 m.p.
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. 152/30.08.2018
privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a terenului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş situat în
Ocna Mureş, str. George Coșbuc, nr. 30 A– (Zona A de influență), în suprafaţă de 500 m.p..
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. 153/30.08.2018
privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de
atribuire în proprietate a terenurilor.
Dl primar propune amânarea acestui proiect de hotărâre.
9. Dl președinte de ședință supune la vot amânarea acestui proiect de hotărâre , toți cei 16 consilieri prezenți
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, Mihăiescu Radu- Ciprian,
Nicoară Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Tecar Dan-Ciprian,
Vințeler Ion, votează pentru amânarea acestui proiect de hotărâre.
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, 13 consilieri
prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha Andrei-Mugurel,
Bugnar Ioan Vasile, Damian Liviu- Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan- Cornel, Mihăiescu RaduCiprian, Nicoară Marcela-Elena, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Vințeler Ion, nu votează Marele
Adrian Cristian, Oltean Dan Gligor și Tecar Dan Ciprian, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 154/30.08.2018
privind desemnarea de reprezentanţi ai Consiliului local Ocna Mureş în Consiliul de administraţie al Liceului
Teoretic ,,Petru Maior” Ocna Mureș, începând cu anul şcolar 2018-2019.
La ora 18 a venit și domnul consilier Stoica Alin Sebastian după discutarea proiectului de hotărâre nr. 10 de pe
ordinea de zi.
11. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 11 de pe ordinea de zi.
Dl secretar, este o greșeală care a fost corectată de către inițiator, astfel: față de sumele prinse în proiectul
de hotărâre se modifică suma alocată de 63000 lei pentru unitățile de cult religios recunoscute legal de pe raza
orașului Ocna Mureș, la suma de 64500 lei iar suma alocată Parohiei Reformată Ocna Mureș se modifică de la
2500 lei la 4000 lei.
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, cu corecturile
propuse de către domnul secretar, 15 consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan,
Barbu Ioan Daniel, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian Liviu- Rareș, Leahu Ioan Mircea,
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Marele Adrian- Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu PavelGligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion, nu votează Marcu Răzvan- Cornel și
Oroszhegyi Csaba adoptându-se astfel Hotărârea nr. 155/30.08.2018 privind aprobarea alocării sumei de 64500
lei pentru unitățile de cult religios recunoscute legal de pe raza orașului Ocna Mureș
12. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 12 de pe ordinea de zi.
D-na Onac Aida: și la acest proiect au fost 2 greșeli care au fost corectate, astfel: la anexa 1 pag. 3 se
modifică suma la capitolul 70.02.50 ,,locuințe, servicii dezvoltare publică” de la +40 la +38, la ,,materiale” de
la +40 la +38 și la ,,alte cheltuieli” de la 20 la 18, suma totală nu se modifică.
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, cu corecturile
propuse de către doamna Aida Onac, toți cei 17 consilieri prezenți votează ,,pentru” 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, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan-Ciprian,
Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 156/30.08.2018 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.
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 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, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea
nr. 157/30.08.2018 privind clarificarea situației juridice a terenurilor identificate cu CF.70408-Ocna Mureş în
suprafaţă de 150 mp. și CF 70407-Ocna Mureș în suprafață de 100 mp, situate în Ocna Mureș, str. Narciselor,
nr.7 și transferul dreptului de concesiune asupra acestora
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 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, Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea
nr. 158/30.08.2018 privind aprobarea alocării sumei de 2000 lei, necesară deplasării delegației orașului Ocna
Mureș la ședință festivă a Consiliului local al orașului Kozarmisleny din Ungaria, care va avea loc în
08.09.2018.
Diverse
Dl Podariu Pavel Gligor: prezintă o situație a Clubului Sportiv Ocna Mureș.
Dl Tecar Dan Ciprian: ar trebui montat un semn de circulație la intersecția străzii George Cosbuc cu strada M.
Kogălniceanu, pe strada Mureșului la fosta groapă de gunoi se aruncă mult gunoi.
Dl Stoica Alin Sebastian: în data de 15.09.2018 este ziua curățeniei, să ne implicăm și noi..
Ședinţa se incheie la ora 18,00, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Tecar Dan Ciprian

Secretar oras,
Pandor Nicuşor
Întocmit,
Tiuca Orian Mihaela

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