ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat azi 26.11.2018, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare publice cu convocare de îndată 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, d-na Bucur Anca;
În deschiderea ședinței, dl secretar informează că sunt prezenţi la şedinţă un număr de 15
consilieri şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan -Vasile, Leahu Ioan
Mircea, Marele Adrian- Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oroszhegyi Csaba,
Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion, sunt absenți domnii Barbu Ioan-Daniel, Damian
Liviu-Rareș, Marcu Răzvan-Cornel, Oltean-Dan Gligor și Podariu Pavel-Gligor, 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 extraordinară, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr. 695 din
26.11.2018, care cuprinde materialele din următorul:
PROIECT AL ORDINII DE ZI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.1 pentru actualizarea datelor privind Acordul de parteneriat dintre Orașul
Ocna Mureș și Asociația SMART SES SFÂNTUL GAVRIL în vederea accesării proiectului ,,SOS-SĂ-I
AJUTĂM PE CEI VÂRSTNICI” din cadrul POCU 2014-2020 ,,Bunicii comunității-Servicii comunității –
Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”, AP 4/PI 9 ii/OS 4,4, Regiunea Centru, aprobat
prin art.1 al Hotărârii nr 202/14.11.2018 a Consiliului local Ocna Mureș.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Silviu Vinţeler.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului: 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
proiectul de hotărâre nr.1 a fost discutat în comisii.
Președinții celor două comisii – d-nii. Baciu Ioan și Marele Adrian-Cristian confirmă că proiectul de
hotărâre nr. 1 a fost discutat în comisii și că are aviz favorabil, deci poate fi înscris pe ordinea de zi.
Dl. secretar dă apoi cuvântul președintelui de ședință pentru a prelua conducerea ședinței.
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Dl. președinte de ședință supune la vot ordinea de zi a ședinței, toți cei 12 consilieri votează pentru și
anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan -Vasile, Leahu Ioan Mircea, Marele
Adrian- Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oroszhegyi Csaba, Stoica Alin-Sebastian,
Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion adoptându-se astfel ordinea de zi cu un singur proiect 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 12
consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile,

Leahu Ioan Mircea,

Marele Adrian- Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena,

Oroszhegyi Csaba, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr.
205/26.11.2018 pentru actualizarea datelor privind Acordul de parteneriat dintre Orașul Ocna Mureș și
Asociația SMART SES SFÂNTUL GAVRIL în vederea accesării proiectului ,,SOS-SĂ-I AJUTĂM PE CEI
VÂRSTNICI” din cadrul POCU 2014-2020 ,,Bunicii comunității-Servicii comunității –Servicii sociale și
socio-medicale pentru persoane vârstnice”, AP 4/PI 9 ii/OS 4,4, Regiunea Centru, aprobat prin art.1 al
Hotărârii nr 202/14.11.2018 a Consiliului local Ocna Mureș.
Ședinţa se incheie la ora 15, 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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