ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat azi 26.07.2018, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare publice a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş.
Participă la sedinţă:
- domnul viceprimar, Podariu Pavel Gligor;
- 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 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, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean
Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion, 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. Lipseşte domnul primar Vinţeler Silviu, care este înlocuit de către domnul viceprimar Podariu
Pavel Gligor. Dl.secretar supune apoi la vot procesul-verbal al ședinței ordinare publice din 28.06.2018, care este
aprobat cu unanimitate de voturi ,,pentru” (toți cei 17 consilieri prezenți).
Mai precizează că este o ședință ordinară, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr.377 din 20.07.2018, care
cuprinde materialele din următorul:
PROIECT AL ORDINII DE ZI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1 privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna iunie 2018.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.2 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru vânzarea bunurilor
(terenuri şi construcţii) care aparţin domeniului privat al oraşului Ocna Mureş.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 12.
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.3 privind includerea în domeniul public al oraşului Ocna Mureş a bunurilor care
formează obiectivul executat din fonduri IID “Montat proiecţie hidranţi în oraşul Ocna Mureş” şi “Reabilitare reţea
apă potabilă str.M. Kogălniceanu din oraşul Ocna Mureş”, concesionarea acestor bunuri către operatorul regional
SC.Apa C.T.T.A.-SA ALBA.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 12.
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.4 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a mijlocului fix disponibilizat
Dacia Logan.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 12.
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.5 privind înscrierea în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a imobilului teren
situat în Ocna Mureş, str.Dâmbului, nr.41, jud.Alba.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 12.
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.6 privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr.5358/14.04.2014
încheiat cu concesionarul S.C.Praxis & Sănătate S.R.L.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
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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 viceprimar 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 6 proiecte
cuprinse în Dispoziția de convocare nr.377/20.07.2018 a încă 8 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:
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.7 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 necesare pentru adoptare: 12.
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.8 privind compensarea contravalorii investiţiei, în limita sumei de 700,00 lei pentru
realizarea, de către dr. Anghel Daniela şi dr. Fabian Maria a unei uşi de acces din tâmplărie PVC, la spaţiul „Cabinet
medical” din Policlinica oraşului Ocna Mureş, cu redevenţa datorată de concesionare, conform contractului de
concesiune nr.1638 din 06.02.014.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 9.
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.9 privind aprobarea Contului Trimestrial de Execuţie pentru trimestrul II 2018,
conform anexelor nr.1 şi 2, pentru activitatea desfăşurată în cadrul instituţiei Oraş Ocna Mureş, a Contului Trimestrial
de Execuţie pentru trimestrul II 2018 la Clubul Spotiv Ocna Mureş-anexa nr.3 şi a Contului Trimestrial de Execuţie
pentru trimestrul II 2018 la Unitatea Medico-Socială-anexa nr.4.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 9.
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.10 privind aprobarea situaţiei denumite ,,Evidenţa tuturor utilizatorilor fără
contracte de prestări servicii de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş-persoane fizice.”
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 9.
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.11 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului proprietate privată
a oraşului Ocna Mureş - teren situat în Ocna Mureş, str.9 Mai, nr.1A, în suprafaţă totală de 6,00 m.p., înscris în
C.F.nr.79366 Ocna Mureş.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.12 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului proprietate privată
a oraşului Ocna Mureş - teren situat în Ocna Mureş, str.9 Mai, nr.1A, în suprafaţă totală de 98,00 m.p., înscris în
C.F.nr.79365 Ocna Mureş.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.13 privind rectificarea bugetului oraşului Ocna Mureş şi modificarea listelor de
investiţii, conform anexelor nr.1 şi nr.2.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.14 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului proprietate privată
a oraşului Ocna Mureş - teren situat în Ocna Mureş, str.9 Mai, nr.1A, în suprafaţă totală de 32,00 m.p., înscris în
C.F.nr.79367 Ocna Mureş.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12.
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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.
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 dă apoi cuvântul președintelui de ședință pentru a prelua conducerea ședinței.
Dl. președinte de ședință supune la vot solicitarea domnului viceprimar 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, 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 14 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 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 DanCiprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr.126/26.07.2018 privind alocarea sumei necesare plăţii
contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna iunie 2018.
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, 15 din cei 17 consilieri
prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile,
Damian Liviu-Rareș, 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, nu
votează domnul Baciu Ioan şi domnul Leahu Ioan Mircea, invocând un posibil conflict de interese, fiind membrii în
comisie, adoptându-se astfel Hotărârea nr.127/26.07.2018 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru
vânzarea bunurilor (terenuri şi construcţii) care aparţin domeniului privat al oraşului Ocna Mureş.
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, toţi 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 DanCiprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr.128/26.07.2018 privind includerea în domeniul public al
oraşului Ocna Mureş a bunurilor care formează obiectivul executat din fonduri IID “Montat proiecţie hidranţi în oraşul
Ocna Mureş” şi “Reabilitare reţea apă potabilă str.M. Kogălniceanu din oraşul Ocna Mureş”, concesionarea acestor
bunuri către operatorul regional SC.Apa C.T.T.A.-SA ALBA.
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 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.129/26.07.2018 privind aprobarea vânzării prin licitaţie
publică a mijlocului fix disponibilizat Dacia Logan.
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 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,
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Nicoară Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar DanCiprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr.130/26.07.2018 privind înscrierea în domeniul privat al oraşului
Ocna Mureş a imobilului teren situat în Ocna Mureş, str.Dâmbului, nr.41, jud.Alba.
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 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 DanCiprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr.131/26.07.2018 privind prelungirea termenului contractului de
concesiune nr.5358/14.04.2014 încheiat cu concesionarul S.C.Praxis & Sănătate S.R.L.
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 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 DanCiprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr.132/26.07.2018 privind propunerile ce vor fi înaintate domnului
prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor.
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 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 DanCiprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr.133/26.07.2018 privind compensarea contravalorii investiţiei, în
limita sumei de 700,00 lei pentru realizarea, de către dr. Anghel Daniela şi dr. Fabian Maria a unei uşi de acces din
tâmplărie PVC, la spaţiul „Cabinet medical” din Policlinica oraşului Ocna Mureş, cu redevenţa datorată de
concesionare, conform contractului de concesiune nr.1638 din 06.02.014.
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. Leahu Ioan Mircea: Am stabilit că este necesar şi avizul Consiliului director al Clubului Sportiv, aşa scrie în
Regulamentul Clubului, să ni se prezinte un raport de activitate şi un proiect de viitor.
Dl. viceprimar: Trebuie reactualizată componenţa Consiliului director, în şedinţa din august vom prezenta un proiect de
investiţii la Clubul Sportiv.
Dl. președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.9 de pe ordinea de zi, 16 din cei 17 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 Radu-Ciprian, Nicoară
Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian,
Vințeler Ion, se abţine domnul Bugnar Ioan Vasile, adoptându-se astfel Hotărârea nr.134/26.07.2018 privind aprobarea
Contului Trimestrial de Execuţie pentru trimestrul II 2018, conform anexelor nr.1 şi 2, pentru activitatea desfăşurată în
cadrul instituţiei Oraş Ocna Mureş, a Contului Trimestrial de Execuţie pentru trimestrul II 2018 la Clubul Spotiv Ocna
Mureş-anexa nr.3 şi a Contului Trimestrial de Execuţie pentru trimestrul II 2018 la Unitatea Medico-Socială-anexa nr.4.
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 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 DanCiprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr.135/26.07.2018 privind aprobarea situaţiei denumite ,,Evidenţa
tuturor utilizatorilor fără contracte de prestări servicii de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş-persoane fizice.”
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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, 16 din cei 17 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 Radu-Ciprian, Nicoară
Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian,
Vințeler Ion, se abţine domnul Bugnar Ioan Vasile, adoptându-se astfel Hotărârea nr.136/26.07.2018 privind aprobarea
vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş - teren situat în Ocna Mureş, str.9
Mai, nr.1A, în suprafaţă totală de 6,00 m.p., înscris în C.F.nr.79366 Ocna Mureş.
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, 16 din cei 17 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 Radu-Ciprian, Nicoară
Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian,
Vințeler Ion, se abţine domnul Bugnar Ioan Vasile, adoptându-se astfel Hotărârea nr.137/26.07.2018 privind aprobarea
vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş - teren situat în Ocna Mureş, str.9
Mai, nr.1A, în suprafaţă totală de 98,00 m.p., înscris în C.F.nr.79365 Ocna Mureş.
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, 16 din cei 17 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 Radu-Ciprian, Nicoară
Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian,
Vințeler Ion, se abţine domnul Bugnar Ioan Vasile, adoptându-se astfel Hotărârea nr.138/26.07.2018 privind rectificarea
bugetului oraşului Ocna Mureş şi modificarea listelor de investiţii, conform anexelor nr.1 şi nr.2.
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, 15 din cei 17 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 Radu-Ciprian, Nicoară
Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion, se
abţine domnul Bugnar Ioan Vasile, nu votează domnul Podariu Pavel Gligor (este ieşit din sală), adoptându-se astfel
Hotărârea nr.139/26.07.2018 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului proprietate privată a oraşului
Ocna Mureş - teren situat în Ocna Mureş, str.9 Mai, nr.1A, în suprafaţă totală de 32,00 m.p., înscris în C.F.nr.79367
Ocna Mureş.
DIVERSE:
Dl. secretar: Aş dori să vă prezint cererea domnului Pulpă Cornel, întregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş sub
nr.9223/26.05.2018 privind solicitarea adresată Consiliului local al oraşului Ocna Mureş şi UAT oraşul Ocna Mureş de a
încheia un nou contract de închiriere cu acesta, având ca obiect suprafaţa de păşune de 79,68 ha, care la rândul ei a făcut
obiectul contractului de închiriere nr.5113/15.05.2007, ca urmare a intervenirii ,, tacitei relocaţiuni”.Vă informez pe
această cale, că suprafeţele de păşune arătate mai sus au făcut obiectul licitaţiei publice desfăşurată în data de
25.05.2017, adjudecatar fiind desemnat domnul Precup Aurel. De asemenea la momentul de faţă există înregistrat pe
rolul Judecătoriei Aiud dos.nr.5545/107/2017, intentat de Asociaţia Ovina de Micoşlaca, (ofertant descalificat în
procedura de licitaţie), având ca obiect anularea procedurilor şi actelor emise în cursul licitaţiei, cu termen de judecată
fixat pe data de 13.09.2018. Tot pe rolul Judecătoriei Aiud exista înregistrat dos nr.144/175/2018 , intentat de aceeaşi
reclamantă Ovina de Micoşlaca, având ca obiect ordonanţă preşedinţială, cu termen de judecată fixat în data de
20.09.2018.
Dl. Bugnar: Cred că trebuie găsită o soluţie de mijloc, având în vedere că numitul Pulpă Cornel – titularul contractului
de închiriere nr. 5113/15.05.2007 deţine aceste suprafeţe de păşune încă dinainte de data încheierii contractului.
Dl. secretar: Având în vedere existenţa pe rolul instanţei de judecată a dosarelor la care am făcut referire mai sus,
apreciez că pentru moment, nu este oportun a se încheia un nou contract de închiriere cu numitul Pulpă Cornel, cel puţin
până la rămânerea definitivă a hotărârilor pronunţate de către instanţă, dacă va fi cazul.
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Dl secretar prezintă raportul semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor ( ianuarie-iunie 2018).
Ședinţa se încheie la ora 18,30, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Barbu Ioan Daniel

Secretar oraş,
Pandor Nicuşor

Întocmit,
Guţ Maria-Ana

Tehnored.G.M.A. Ex.3; Anexe:0.
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