ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat azi 13.02.2018, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Ocna
Mureş. Participă la sedinţă:
- domnul primar, Vinţeler Silviu;
- domnul secretar, Pandor Nicușor;
- angajați ai Primăriei: dl. 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 15 consilieri şi
anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian
Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian,
Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian și Vințeler Ion, sunt absenți
consilierii Marcu Răzvan-Cornel și Tecar Dan,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 extraordinară, convocată de
domnul primar prin dispoziţia nr.150 din 09.02.2018, care cuprinde materialele din următorul:
PROIECT AL ORDINII DE ZI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 privind modalitatea de recuperare a contravalorii unor imprimate
eliberate de către Primăria oraşului Ocna Mureş prin Compartimentul agricol.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului:9.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2 privind aprobarea contului de trimestrial de execuţie pentru trimestrul
IV 2017 al Clubului Sportiv Ocna Mureş.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului:9.
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3 privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu
naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru lunile decembrie 2017 şi ianuarie 2018.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului:9.
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4 privind aprobarea Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza
administrativ-teritorială a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2018-2019.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului:9.
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Ocna
Mureş pe anul 2018, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului:9.
și ultimul punct, PROBLEME DIVERSE.
Ordinea de zi poate fi suplimentată numai dacă proiectele de hotărâre vizate sutn 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 5
proiecte cuprinse în Dispoziția de convocare nr. 150/09.02.2018, a încă unui proiect a cărui 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 Programului Anual de achiziţii publice pentru anul
2018 pentru achiziţiile finanţate din Bugetul local.
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Număr de voturi minim necesare pentru adoptarea proiectului:9.
În final , reamintește domnilor consilieri de obligațiile care le revin cu privire la respectarea regimului
incompatibilităților și al conflictului de interese. Mai spune că președinte de ședință avem în mandat valabil în
persoana domnului Podariu Pavel Gligor căruia îi dă cuvântul pentru a prelua conducerea ședinței.
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Dl. președinte de ședință supune la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din 30.01.2018, 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, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Mihăiescu
Radu-Ciprian, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian și Vințeler
Ion aprobând astfel procesul verbal în cauză. Supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
de la poziția nr.6. Un număr de 14 din cei 15 consilieri prezenți sunt de acord cu suplimentarea, se abține
domnul consilier Bugnar Ioan-Vasile, apoi supune la vot ordinea de zi finală, cuprinzând un total de 6 proiecte.
Un număr de 14 din cei 15 consilieri prezenți sunt de acord cu ordinea de zi finală, respectiv: Aron Marin,
Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha Andrei-Mugurel, Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele
Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba,
Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian și Vințeler Ion, se abţine domnul consilier Bugnar Ioan Vasile,
aprobându-se astfel ordinea de zi cu un număr total de 6 proiecte de hotărâre.
Dl. Bugnar Ioan Vasile spune că: am solicitat să avem toate proiectele de hotărâre cu 2-3 zile înainte de
şedinţă, am fost la ora 12,oo şi mi-au dat 4 proiecte, proiectul de hotărâre cu bugetul nu era gata.
Dl. președinte: am fost anunţaţi de vineri că va fi ședință, era întocmit PH cu bugetul, trebuia să mergeţi la
contabilitate dacă aveați ceva de clarificat.
Dl. Leahu: ar trebui să achiziţionăm câteva tablete, după modelul Primăriei Alba Iulia și să ni se trimită
materialele pe email..
Dl. primar:proiectul cu bugetul este afișat de o lună, a fost în dezbatere publică, era gata însă unele annexe
mai trebuiau corectate cu cifre de ultim moment.Atât eu cât şi doamna director Onac Aida vă stăm la dispoziţie
pentru orice clarificări.
1. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 1 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr.1 și 2 au dat 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 15
consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha AndreiMugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica
Alin Sebastian și Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr.21/13.02.2018 privind modalitatea de
recuperare a contravalorii unor imprimate eliberate de către Primăria oraşului Ocna Mureş prin
Compartimentul agricol.
2. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 2 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr.1 și 2 au dat aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl. Bugnar Ioan Vasile: noi la ședința trecută am retras execuția bugetară a Clubului sportiv pe
considerentul că nu este raport de la Consiliul director al Clubului sportiv, este scris în regulamentul lor că
execuția se avizează de Cosiliul director care și răspunde. În documentul pe care l-au trimis nu scrie că vor
răspunde ei de execuție.
Dl. preşedinte de şedinţă supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.2 de pe ordinea de zi, 14 din cei 15
consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha AndreiMugurel, Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela, Elena Mihăiescu
Radu-Ciprian, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian și Vințeler
Ion, domnul consilier Bugnar Ioan Vasile votează ,,împotrivă”, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 22/13.02.2018
privind aprobarea contului de trimestrial de execuţie pentru trimestrul IV 2017 al Clubului Sportiv Ocna
Mureş.
3. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 3 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr.1 și 2 au dat aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.3 de pe ordinea de zi, toți cei 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, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena Mihăiescu RaduCiprian, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian și Vințeler Ion,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 23/13.02.2018 privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii
cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru lunile decembrie 2017 şi
ianuarie 2018.
4. Dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar care prezintă proiectul de hotărâre nr. 4 de pe
ordinea de zi. Spune apoi că noi am sperat că a fost o greşeală de redactare tehnică, pe motiv că varianta
avizată de ISJ Alba nu corespunde necesităţii şi oportunităţii locale, dar nu a fost aşa.
Dl. secretar: avizul ISJ Alba este unul conform şi prealabil.
Comisiile nr.1 și 2 au dat aviz nefavorabil acestui proiect de hotărâre.
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Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.4 de pe ordinea de zi, toți cei 15 consilieri prezenți votează
,,împotrivă” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan
Vasile, Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Mihăiescu
Radu-Ciprian, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian și Vințeler
Ion astfel că proiectul de hotărâre este respins.
5. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 5 de pe ordinea de zi.
Dl. Bugnar Ioan Vasile: s-a discutat acum câteva luni de reţeaua de hidranţi de la Războieni, s-au blindat
gurile de hidranţi, care au fost făcuţi mai demult, ar trebui să fie repuşi în funcţie, la fel, bazinul de apă a rămas
în paragină.
Dl. primar îi răspunde că urmează a se face rețeaua de canalizare la Războieni și în cadrul acelei lucrări se
vor reabilita și hidranții.
Dl. Bugnar Ioan Vasile mai întreabă care este stadiul de realizare a noului cimitir, cimitirul din oraş este
foarte aglomerat.
Dl. Leahu Ioan Mircea spune că era o discuţie varianta de extindere la cimitirul actual.
Dl. viceprimar: prioritare sunt Băile Sărate şi drumurile.
Dl. primar răspunde că suntem în discuţii cu Ocolul Silvic, în vederea extinderii cimitirului actual, pe
parcela alocată pentru un nou cimitir este foarte greu d eobținut avizele.
Dl. Baciu Ioan informează că din jurul sălii de sport a fost sustras pietrişul.
Comisiile nr.1 și 2 au dat aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Dl. preşedinte de şedinţă supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.5 de pe ordinea de zi, toți cei 15
consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha AndreiMugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian Liviu Rareș, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Nicoară
Marcela Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian, Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica
Alin Sebastian și Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea nr.24/13.02.2018 privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al oraşului Ocna Mureş pe anul 2018, conform anexelor care fac parte integrantă din
prezenta.
6. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 6 de pe ordinea de zi.
Comisiile nr.1 și 2 au dat aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.6 de pe ordinea de zi, toți cei 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, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Mihăiescu Radu-Ciprian,
Oltean Dan Gligor, Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian și Vințeler Ion, adoptânduse astfel Hotărârea nr. 25/13.02.2018 privind aprobarea Programului Anual de achiziţii publice pentru anul
2018 pentru achiziţiile finanţate din Bugetul local.
PROBLEME DIVERSE:
1. Dl. Bartha Andrei-Mugurel este de părere că ar trebui să nu se mai permită accesul pe drumul către sala
de sport, vin la spațiile comerciale și blochează intrarea, aş dori instalarea unei bariere pe strada 9 Mai,
la intrarea către Oficiul Poştal şi localurile din zonă.
2. Dl. Vinţeler Ion: pe str. Mihai Viteazul trotuarul vechi s-a transformat în canal de scurgere.
3. Dl. Marele Adrian Cristian: să se reglementeze situaţia valorii de închiriere a sălilor de sport din oraş,
să fie un preţ unitar peste tot.
Dl. primar răspunde că a notat problemele ridicate și se vor identifica soluții pentru acestea.
Şedinţa se incheie la ora 18,30,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în trei exemplare.
Preşedinte de şedinţă,
Podariu Pavel Gligor

Secretar oras,
Pandor Nicuşor

Întocmit,
Tiuca Orian Mihaela
Red/Dact:T.O.M
Ex.2; Anexe:0.
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