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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL 

 

PROCES VERBAL 

         

 Încheiat azi 28.05.2020, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, la 
Casa de Cultură „Ion Sângereanu”- Ocna Mureș - sala mare sunt prezenți: 

 domnul primar, Silviu Vinţeler;  

 domnul secretar, Simion Nicuşor Pandor; 

 angajaţi ai Primăriei: d-na Aida Onac, d-nul Florin Ovidiu Nicoară, d-na Anca Bucur; 

 delegat sătesc Micoșlaca dl. Virgil Păgidean 
   

 În deschiderea şedinţei, dl. secretar informează că sunt prezenţi la şedinţă toți cei 17 consilieri în 

funcție, şi anume:  Marin Aron, Ioan Baciu, Ioan-Daniel Barbu, Andrei-Mugurel Bartha, Ioan-Vasile Bugnar, 

Liviu-Rareş Damian, Ioan-Mircea Leahu, Răzvan-Cornel Marcu, Adrian-Cristian Marele, Radu-Ciprian 
Mihăiescu, Marcela-Elena Nicoară, Gligor Oltean-Dan, Csaba Oroszhegyi, Pavel-Gligor Podariu, Alin-

Sebastian Stoica, Dan-Ciprian Tecar și Ion Vinţeler, ceea ce ne permite să desfăşurăm şedinţa în condiţii de 

deplină legalitate şi din punct de vedere al cvorumului necesar adoptării oricărui tip de hotărâre. 
    Supune la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 30.04.2020, toți cei 17 consilieri 

prezenţi votează ,,pentru” şi anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Ioan-Daniel Barbu, Andrei-Mugurel Bartha, 

Ioan-Vasile Bugnar, Liviu-Rareş Damian, Ioan-Mircea Leahu, Răzvan-Cornel Marcu, Adrian Cristian Marele, 
Radu-Ciprian Mihăiescu, Marcela-Elena Nicoară, Gligor Oltean-Dan, Csaba Oroszhegyi, Pavel-Gligor 

Podariu,Alin-Sebastian Stoica, Dan-Ciprian Tecar, Ion Vinţeler, aprobându-se acest proces-verbal. 

Supune la vot procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 13.05.2020, toți cei 17 consilieri 

prezenţi votează ,,pentru” şi anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Ioan-Daniel Barbu, Andrei-Mugurel Bartha, 
Ioan-Vasile Bugnar, Liviu-Rareş Damian, Ioan-Mircea Leahu, Răzvan-Cornel Marcu, Adrian Cristian Marele, 

Radu-Ciprian Mihăiescu, Marcela-Elena Nicoară, Gligor Oltean-Dan, Csaba Oroszhegyi, Pavel-Gligor 

Podariu,Alin-Sebastian Stoica, Dan-Ciprian Tecar, Ion Vinţeler, aprobându-se acest proces-verbal. 
 Mai precizează că această şedinţă ordinară este convocată de domnul primar prin dispoziţia nr. 174 

din 22.05.2020, care cuprinde materialele din următorul: 
 

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI: 
 

 

 

1. Proiect de hotărâre nr. 85/21.05.2020 privind încetarea contractului de închiriere nr. 3582/17.03.2014, 

având ca obiect locuința socială situată în Ocna Mureș, str. Colonia Monchim, nr. 14, bl.6ABC, sc. A, 
ap. 8   

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş 

Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9 

2. Proiect de hotărâre nr. 86/21.05.2020 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de 

închiriere a locuințelor sociale, pe o perioadă de 12 luni, de la data ajungerii la termen 
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş 

Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9 

 

3. Proiect de hotărâre nr. 87/21.05.2020 privind încetarea contractului de închiriere nr. 6008/10.04.2020, 
având ca obiect locuința ANL situată în Ocna Mureș, str. Colonia Monchim, bl.7AB-73ANL, sc. B, 

ap. 8  

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş 
Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9 

 

4. Proiect de hotărâre nr. 88/21.05.2020 privind cesionarea contractului de concesiune nr. 
10323/31.07.2014, având ca obiect terenul în suprafață de 806 mp, situată administrativ în Ocna 

Mureș, str. Colonia Monchim, nr. 7, jud. Alba.  

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş 

Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9 
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5. Proiect de hotărâre nr. 89/21.05.2020 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 Mureş 

Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9 

6. Proiect de hotărâre nr. 90/22.05.2020 privind clarificarea situației juridice a imobilului situat în Ocna 

Mureș, str. Fabricii, nr. 1, jud. Alba, înscris în CF 79676 . 

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş 

Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9 

7. Proiect de hotărâre nr. 91/22.05.2020 privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli și a listei 

de investiții pe anul 2020 al orașului Ocna Mureș conform anexelor, care fac parte integrantă din 

prezenta 

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş 

Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9 

 PROBLEME CURENTE, INTERPELĂRI, ÎNTREBĂRI, DECLARAŢII POLITICE, DIVERSE 
        

             Face apoi precizarea că toți cei 17 consilieri locali au fost convocați pentru ședința de azi telefonic și 
prin sms, iar celor care au comunicat adrese de email, le-a fost comunicată invitația de ședință și prin acest 

mijloc de comunicare, împreună cu materialele din proiectul ordinii de zi (în format electronic). De asemenea, 

toate cele 7 proiecte de hotărâre au fost puse la dispoziția celor două comisii de specialitate și în format letric, 
prin președinții de comisii iar atributul de convocare a consilierilor locali la şedinţele comisiei de specialitate 

în vederea discutării și avizării proiectelor de hotărâre aparţine preşedinţilor celor două comisii, cu 

posibilitatea formulării de propuneri/amendamente până cel mai târziu în preziua ședinței. 

 Reaminteşte domnilor consilieri despre obligaţiile care le revin conform prevederilor OUG 57/2019 – 
Cod administrativ precum şi Legea nr. 161/2003 actualizată, de a declara eventualele stări de incompatibilitate 

sau cele de conflict de interese, subliniind faptul că o hotărâre adoptată cu încălcarea acestei prohibiții, 

indiferent de numărul de voturi valabil exprimate la adoptare, este lovită de nulitate absolută. Ordinea de zi 
poate fi suplimentată numai dacă proiectele de hotărâre vizate sunt complete şi dacă este justificată urgenţa. 

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 proiectul ordinii de zi suplimentar faţă de cele 7 proiecte cuprinse în 

Dispoziţia de convocare nr. 174/22.05.2020 a încă 2 proiecte de hotărâre, după cum urmează: 

    
 8. Proiect de hotărâre nr. 92/26.04.2020 privind aprobarea Programului pentru finanțările nerambursabile 
aferent anului 2020 care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile 

de la bugetul local Ocna Mureș, alocate pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin Hotărârea 

nr. 226/19.12.2013  

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş 

Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9 

  9. Proiect de hotărâre nr. 93/27.05.2020 privind aprobarea numărului de beneficiari, cuantumului şi 

categoriilor de burse pentru semestrul II, anul şcolar 2019-2020 care se acordă elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat din orașul Ocna Mureş 
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş 

Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9 

Dl. secretar precizează că legea impune condiţia că pot fi supuse dezbaterii numai proiectele de 

hotărâre care sunt însoţite de raportul compartimentului de specialitate precum şi de raportul/avizul 

comisiei/comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, sens în care întreabă pe domnii preşedinţi ai 
celor două comisii dacă toate cele 9 de proiecte au fost discutate în comisii.  

Preşedinții celor două comisii-dl. Ioan Baciu şi dl. Adrian Cristian Marele confirmă că toate cele 9 

proiecte de hotărâre au fost discutate în comisii şi că au aviz favorabil, deci pot fi supuse dezbaterii. 

Dl. secretar anunţă că mandatul de preşedinte de şedinţă al domnului Marele Adrian Cristian s-a 
încheiat şi trebuie ales un nou preşedinte de şedinţă, sens în care solicită să fie înaintate propuneri. 

Dl. Podariu îl propune pe dl Alin Sebastian Stoica pentru o perioadă de 3 luni. 

Nu mai sunt alte propuneri. 
Se supune la vot propunerea d-lui Podariu: 16 consilieri votează ,,pentru” şi anume: Marin Aron, Ioan 

Baciu, Ioan-Daniel Barbu, Andrei-Mugurel Bartha, Ioan-Vasile Bugnar, Liviu-Rareş Damian, Ioan-Mircea 

Leahu, Răzvan-Cornel Marcu, Adrian-Cristian Marele, Radu-Ciprian Mihăiescu, Marcela-Elena Nicoară, 

Gligor Oltean-Dan, Csaba Oroszhegyi, Pavel-Gligor Podariu, Dan-Ciprian Tecar și Ion Vinţeler. domnul Alin-
Sebastian Stoica nu votează, astfel că acesta este ales preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă de 3 luni 
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Dl. secretar îi dă cuvântul preşedintelui de şedinţă. 

Dl. preşedinte de şedinţă  supune la vot solicitarea domnului primar de suplimentare a proiectului 
ordinii de zi a şedinţei de azi, cu un număr de 2 proiecte de hotărâre, toți cei 17 consilieri prezenţi votează 

,,pentru” şi anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Ioan-Daniel Barbu, Andrei-Mugurel Bartha, Ioan-Vasile Bugnar, 

Liviu-Rareş Damian, Ioan-Mircea Leahu, Răzvan-Cornel Marcu, Adrian-Cristian Marele, Radu-Ciprian 
Mihăiescu, Marcela-Elena Nicoară, Gligor Oltean-Dan, Csaba Oroszhegyi, Pavel-Gligor Podariu, Alin-

Sebastian Stoica, Dan-Ciprian Tecar, Ion Vinţeler. 

Președintele şedinţei supune la vot ordinea de zi a şedinţei de azi, în ansamblul ei, toți cei 17 consilieri 
votează ”pentru” şi anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Ioan-Daniel Barbu, Andrei-Mugurel Bartha, Ioan-Vasile 

Bugnar, Liviu-Rareş Damian, Ioan-Mircea Leahu, Răzvan-Cornel Marcu, Adrian-Cristian Marele, Radu-

Ciprian Mihăiescu, Marcela-Elena Nicoară, Gligor Oltean-Dan, Csaba Oroszhegyi, Pavel-Gligor Podariu, 

Alin-Sebastian Stoica, Dan-Ciprian Tecar, Ion Vinţeler, aprobându-se astfel ordinea de zi cu un număr total de 
9 proiecte de hotărâre. 
 

1. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 85 înscris la punctul curent 1. 
  Comisiile nr. 1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

 Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr. 85 (pct.1 de pe ordinea de zi), toți cei 17 consilieri votează 

”pentru” şi anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Ioan-Daniel Barbu, Andrei-Mugurel Bartha, Ioan-Vasile Bugnar, 

Liviu-Rareş Damian, Ioan-Mircea Leahu, Răzvan-Cornel Marcu, Adrian-Cristian Marele, Radu-Ciprian 
Mihăiescu, Marcela-Elena Nicoară, Gligor Oltean-Dan, Csaba Oroszhegyi, Pavel-Gligor Podariu, Alin-

Sebastian Stoica, Dan-Ciprian Tecar, Ion Vinţeler, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 84/28.05.2020 privind 

încetarea contractului de închiriere nr. 3582/17.03.2014, având ca obiect locuința socială situată în Ocna 
Mureș, str. Colonia Monchim, nr. 14, bl.6ABC, sc. A, ap. 8.   
 

2. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 86 înscris la punctul curent 2.  
 Comisiile nr.1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

 Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr. 86 (pct. 2 de pe ordinea de zi), toți cei 17 consilieri 

votează ”pentru” şi anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Ioan-Daniel Barbu, Andrei-Mugurel Bartha, Ioan-Vasile 

Bugnar, Liviu-Rareş Damian, Ioan-Mircea Leahu, Răzvan-Cornel Marcu, Adrian-Cristian Marele, Radu-
Ciprian Mihăiescu, Marcela-Elena Nicoară, Gligor Oltean-Dan, Csaba Oroszhegyi, Pavel Gligor Podariu, 

Alin-Sebastian Stoica, Dan-Ciprian Tecar, Ion Vinţeler, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 85/28.05.2020 

privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere a locuințelor sociale, pe o perioadă 
de 12 luni, de la data ajungerii la termen. 
 

3. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 87 înscris la punctul curent 3.  

 Comisiile nr.1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 
 Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr. 87 (pct. 3 de pe ordinea de zi), toți cei 17 consilieri 

votează ”pentru” şi anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Ioan-Daniel Barbu, Andrei-Mugurel Bartha, Ioan-Vasile 

Bugnar, Liviu-Rareş Damian, Ioan-Mircea Leahu, Răzvan-Cornel Marcu, Adrian-Cristian Marele, Radu-
Ciprian Mihăiescu, Marcela-Elena Nicoară, Gligor Oltean-Dan, Csaba Oroszhegyi, Pavel Gligor Podariu, 

Alin-Sebastian Stoica, Dan-Ciprian Tecar, Ion Vinţeler, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 85/28.05.2020 

privind încetarea contractului de închiriere nr. 6008/10.04.2020, având ca obiect locuința ANL situată în Ocna 
Mureș, str. Colonia Monchim, bl.7AB-73ANL, sc. B, ap. 8   

 
4. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 88 înscris la punctul curent 4.  

 Comisiile nr.1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

 Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr. 88 (pct. 4 de pe ordinea de zi), toți cei 17 consilieri 

votează ”pentru” şi anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Ioan-Daniel Barbu, Andrei-Mugurel Bartha, Ioan-Vasile 
Bugnar, Liviu-Rareş Damian, Ioan-Mircea Leahu, Răzvan-Cornel Marcu, Adrian-Cristian Marele, Radu-

Ciprian Mihăiescu, Marcela-Elena Nicoară, Gligor Oltean-Dan, Csaba Oroszhegyi, Pavel Gligor Podariu, 

Alin-Sebastian Stoica, Dan-Ciprian Tecar, Ion Vinţeler, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 87/28.05.2020 

privind cesionarea contractului de concesiune nr. 10323/31.07.2014, având ca obiect terenul în suprafață de 
806 mp, situată administrativ în Ocna Mureș, str. Colonia Monchim, nr. 7, jud. Alba  

 
5. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 89 înscris la punctul curent 5.  

 Comisiile nr.1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

 Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr. 89 (pct. 5 de pe ordinea de zi), toți cei 17 consilieri 

votează ”pentru” şi anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Ioan-Daniel Barbu, Andrei-Mugurel Bartha, Ioan-Vasile 
Bugnar, Liviu-Rareş Damian, Ioan-Mircea Leahu, Răzvan-Cornel Marcu, Adrian-Cristian Marele, Radu-

Ciprian Mihăiescu, Marcela-Elena Nicoară, Gligor Oltean-Dan, Csaba Oroszhegyi, Pavel Gligor Podariu, 

Alin-Sebastian Stoica, Dan-Ciprian Tecar, Ion Vinţeler, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 88/28.05.2020 
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privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba în vederea emiterii ordinului de 

atribuire în proprietate a terenurilor  
 

6. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 90 înscris la punctul curent 6.  

 Comisiile nr.1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

 Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr. 90 (pct. 6 de pe ordinea de zi), toți cei 17 consilieri 
votează ”pentru” şi anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Ioan-Daniel Barbu, Andrei-Mugurel Bartha, Ioan-Vasile 

Bugnar, Liviu-Rareş Damian, Ioan-Mircea Leahu, Răzvan-Cornel Marcu, Adrian-Cristian Marele, Radu-

Ciprian Mihăiescu, Marcela-Elena Nicoară, Gligor Oltean-Dan, Csaba Oroszhegyi, Pavel Gligor Podariu, 
Alin-Sebastian Stoica, Dan-Ciprian Tecar, Ion Vinţeler, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 89/28.05.2020 

privind clarificarea situației juridice a imobilului situat în Ocna Mureș, str. Fabricii, nr. 1, jud. Alba, înscris în 

CF 79676  

 
7. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 91 înscris la punctul curent 7.  

 Comisiile nr.1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 
 Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr. 91 (pct. 7 de pe ordinea de zi), toți cei 17 consilieri 

votează ”pentru” şi anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Ioan-Daniel Barbu, Andrei-Mugurel Bartha, Ioan-Vasile 

Bugnar, Liviu-Rareş Damian, Ioan-Mircea Leahu, Răzvan-Cornel Marcu, Adrian-Cristian Marele, Radu-
Ciprian Mihăiescu, Marcela-Elena Nicoară, Gligor Oltean-Dan, Csaba Oroszhegyi, Pavel Gligor Podariu, 

Alin-Sebastian Stoica, Dan-Ciprian Tecar, Ion Vinţeler, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 90/28.05.2020 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2020 al orașului Ocna 

Mureș conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta  
 

8. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 92 înscris la punctul curent 8.  
Dl. Secretar menționează că în anexa la proiect există o eroare. La coloana „Termen de încheiere contract de 

finanţare” se va corecta astfel „7 zile de la data publicării procesului-verbal al rezultatelor” 

 Comisiile nr.1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 
 Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr. 92 (pct. 8 de pe ordinea de zi), toți cei 17 consilieri 

votează ”pentru” şi anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Ioan-Daniel Barbu, Andrei-Mugurel Bartha, Ioan-Vasile 

Bugnar, Liviu-Rareş Damian, Ioan-Mircea Leahu, Răzvan-Cornel Marcu, Adrian-Cristian Marele, Radu-

Ciprian Mihăiescu, Marcela-Elena Nicoară, Gligor Oltean-Dan, Csaba Oroszhegyi, Pavel Gligor Podariu, 
Alin-Sebastian Stoica, Dan-Ciprian Tecar, Ion Vinţeler, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 91/28.05.2020 

privind aprobarea Programului pentru finanțările nerambursabile aferent anului 2020 care se vor acorda în 

baza Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local Ocna Mureș, alocate 

pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin Hotărârea nr. 226/19.12.2013 
 

9. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr. 93 înscris la punctul curent 9.  
 Comisiile nr.1 şi 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

 Supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr. 93 (pct. 9 de pe ordinea de zi), 16 consilieri votează 

”pentru” şi anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Ioan-Daniel Barbu, Andrei-Mugurel Bartha, Ioan-Vasile Bugnar, 

Liviu-Rareş Damian, Ioan-Mircea Leahu, Răzvan-Cornel Marcu, Adrian-Cristian Marele, Radu-Ciprian 
Mihăiescu, Marcela-Elena Nicoară, Gligor Oltean-Dan, Csaba Oroszhegyi, Pavel Gligor Podariu, Dan-Ciprian 

Tecar, Ion Vinţeler, dl. Alin-Sebastian Stoica nu votează, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 92/28.05.2020 

privind aprobarea numărului de beneficiari, cuantumului şi categoriilor de  burse pentru semestrul II, anul 
şcolar 2019-2020 care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din orașul Ocna Mureş 
 

            Şedinţa se încheie la ora 18:00 drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal care se aduce la 

cunoștința publică prin publicare pe pagina de internet a instituției, după aprobarea lui de către consiliul local. 
 

      Preşedinte de şedinţă,                                                                                       Secretar general,  

      Alin-Sebastian Stoica                                                                                 Simion-Nicuşor Pandor 
 

                                                         

 
 

Întocmit, 

Anca Bucur 
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