ROMANIA
JT]DETUL ALBA
ORA$UL OCNA MURE$
CONSILIUL LOCAI,

PROCES VERBAL
iricheiat a2i30.04.2020, cu ocazia gedinlei ordinare deslb;urat[ in regim ,,la distan!6" a Consiliului
local al oragului Ocna Mureq, respectiv prin telefon.
La sediul prirnlriei sunt prezenli in sala de Eedinld:
domnul viceprimar, Pavel Gligor Podariu;
domnul secretar, Sirnion Nicugor Pandor;
angajali ai Primdriei: d-nul Florin Ovidiu Nicoar6, d-na Maria Ana Gu!, d-na Anca Bucur;

Dup[ apelul nominal telefonic, dl. secretar infonneazd c[ sunt prezenli la qedin]5 toli cei 17 consilieri
in functie, pi anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Ioan-Daniel Barbu, Andrei-Mugurel Bartha, Ioan-Vasile
Bugnar, Liviu-Rareq Damian, Ioan-Mircea Leahu, R[zvan-Cornel Marcu, Adrian-Cristian Marele, RaduCiprian Mihdiescu, Marcela-Elena Nicoar[, Gligor Oltean-Dan, Csaba Oroszhegyi, Pavel-Gligor Podariu,
Alin-Sebastian Stoica, Dan-Ciprian Tecar gi Ion VinJeler, preqedinte de gedin{a este d-l Marele Adrian
Cristian, ceea ae ne permite sd desfrqurdrn qedinta in condilii de deplind legalitate gi din punct de vedere al
cvorumului necesar adopt[rii oric[rui tip de hot6rAre.
$edinla a fost convocatd de cltre dl. primar prin Dispozilia nr, 159124.04.2020 cu urmdtorul:

PII.OIECT

1.

,

AL ORDINII DE ZI:

Proiect de liotbr6re nr.59126.03.2020 privind aprobarea Regularnentului de organizare qi funclionare a

Serviciului public de salubrizare prestat in oragul Ocna Mureq pentru activitAtile necuprinse in
contractul cadru gestionat de ADI SALUBRIS ALBA
Iniliator: viceprimarul oraqului Ocna Mureq - consilier Podariu Pavel Gligor
Nurndr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9
Proiect de hotdr6re nr. 60127.03.2020 privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele Ei taxele locale si amenzile aplicabile care vor fi incasate incep6nd cu anul fiscal202l

IniJiator: primarul oraqului Ocna Mureg
Num6r minim de voturi llecesare pentru adoptare: 9
3. Proiect de hotdr6re nr.63103.04.2020 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de
inclririere nr.2738 din 0l .04.2003 incheiat intre orasul Ocna Mures Ei Maier Emil
Iniliator: primarul oragului Ocna Mureg
Numdr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9
4. Proiect de hotdr6re nr.64103.04.2020 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de
concesiune nr. 2312 din 1 5 .03 .2005 incheiat intre oragul Ocna Mureg gi Chiorean Gheorghe
Lii{iator: prirnarul oragului Ocna Mureq
Num6r rninim de voturi necesare pentru adoptare: 9
5. Proiect de hotdrAre rr. 65103.04.2020 privind prelungirea termenului de valabilitate aI contractului de
cotrcesiune nr. 339 din 13.01 .2020 incheiat intre oragul Ocna Mureg gi Orian Maria, Orian Augustin,
Orian Lucian, Orian loan
Iniliator: prirnarul oraqului Ocna Mureq
Num6r minirn de voturi necesare pentru adoptare: 9
6. Proiect de hot[r6re nr.67122.04.2020 privind aprobarea devizului general actualizat pentru proiectul cu
titlul "Construire bloc social pe str. G. Barifiu, nr.1"
Iniliator: primarul oraqului Ocna Mureq
Numdr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9
7. Proiect de lrotdrAre nr.68122.04.2020 privind aprobarea devizului general actualizat pentru proiectul cu
titlul "Construire bloc social pe str. $tefan cel Mare, nr. 35"
Iniliator: primarul oraqului Ocna Mureq
Num6r minim de voturi necesare pentru adoptare: 9

8.

Proiect de hotdrAre nr. 69122.04.2020 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de
itrchiriere a locuinfelor ANL, pe o perioadd de 12luni, de la data ajungerii la termen
Iniliator: primarul oragului Ocna Mureq
I

9,

Nurndr rninim de voturi necesare pentru adoptare: 9
Proiect de hotlrAre nr. 70123.04.2020 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de
concesiune a terenurilor situate administrativ in Ocna MureE, str. Brazilor
IniJiator: primarul oragului Ocna Mureq

Nurndr minirn de voturi llecesare pentru adoptare: 9
10. Proiect de hotdr6re nr.11123.04.2020 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de
inchiriere a locuin{elor convenabile, pe o perioadd de 12 luni, de la data ajungerii la tennen
Ini{iator: prirnarul oraqului Ocna Mureg

Num[r minim de votLrri l]ecesare pentru adoptare: 9
hotdr6re nr. 72124.04.2020 privind cesionarea contractului de inchiriere nr.
8607129.05.2017, avdnd ca obiect suprafala de pdqune de 12,50 ha, situati administrativ in zona

1I. Proiect

de

denurnitd popular Berc- Rdzboieni
Iniliator: prirnarul oragului Ocna Mureq

Numdr minim de voturi llecesare pentru adoptare: 9
12. Proiect de liotSr6re nr.13124.04.2020 privind incetarea contractului de inchiriere nr.7722110.05.2019,
av6ud ca obiect suprafala de piEune de 20 ha, situatd adrninistrativ in zona denumita popular
MicoElaca- Sdrituri

Iniliator: primarul oragului Ocna Mureq
Nurndr minirn de voturi tlecesare pentru adoptare: 9
13. Proiect de hotdrAre nr.74124.04.2020 privind prorograrea termenului de plati a taxelor gi irnpozitelor
locale cu bonifica{ie p6nd la data de 30 iunie 2020
Iniliator: prirnarul oragului Ocna Mureq
Numdr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9
14. Proiect de liotlrAre nr.75124.04.2020 privind aprobarea Contului trirnestrial de executie - trirnestrul I
pentru anul2020

Iniliator: primarul oragului Ocna Mureq
Numdr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9
Conform procedurii propuse, toate voturile se vor comunica telefonic de cdtre consilieri, persoanelor
prezente la primlrie qi norninalizate mai sus.

1,

A fost votat cu

2.

A fost votat6 cu 17 voturi ,,pentru" solicitarea primarului de suplimerttare aproiectuh,ri ordinii de
zi cu proiectele de hotdrAre nr.76,nr.77 qi nr.7B;

3

.

4.

17

voturi ,,p€rtru" procesul verbal al Eedinlei ditt 07 .04.2020;

A fost votati cu 1 7 voturi ,,pentru" ordinea de zi finald cu 17 proiecte;
Pregedinlii celor2 cornisii auconfirrnatcStoatecele lTproiecteaufostdiscutateingedinlelepe

comisiigi cd au obfinut avizfavorabil;

5. A fost votat cu 17 voturi

,,pefltrll" proiectul de hotlr6re nr.59124.03.2020 privind aprobarea

Regulatnentului de organizare gi funclionare a Serviciului public de salubrizare prestat in oragul
Ocna Mureg pentru activitAtile necuprinse in contractul cadru gestionat de ADI SALUBRIS
ALBA, adopt6nd u-se astfel Hotdr drga nr. 62 I 30.0 4.2020 ;

6. A fost votat cu 17 voturi

,,pertru" proiectul de hotdrAre nr.60127.03.2020 privind indexarea
nivelurilor pentru valorile irnpozabile, irnpozitele gi taxele locale si amenzile aplicabile care vor fi
incasate incepAnd cu anul fisca|2021, adoptAndu-se astfel Hotir6rea nr. 63/30.04.2020;.

7. A fost votat cu 17 voturi ,,p€fltru" proiectul de hotdr6re

rr.63103.04.2020 privind prelungirea
termenului de valabilitate al contractului de inchiriere nr.2738 din 01 .04.2003 incheiat intre
oraqul Ocna Mures gi Maier Ernil, adoptAndu-se astfelHotlrirea nr. 64130.04.2020;.

8. A fost votat cu 17 voturi ,,p€Dtru" proiectul de hot6rAre nr.64103.04.2020

privitrd prelungirea
termenului de valabilitate al contractului de concesiune nr. 2312 din 15.03.2005 incheiat intre
oraqul Ocna Mures gi Chiorean Gheorghe, adoptAndu-se astfel Hotd,rlrea nr. 65126.03,2020:

9. A fost votat cu 17 voturi ,,pontru"

proiectul de hotdr6re rr.65103.04.2020 privind prelungirea
termenului de valabilitate al contractului de concesiune l1r. 339 din 13.01.2020 incheiat intre
2

ora$ul Ocna Mures qi Orian Maria, Orian Augustin, Orian Lucian, Orian Ioan, adoptdndu-se astfel

Hotilrirea nr. 66 130.04.2020;
10.

A fost votat cu 17 voturi ,,pehtru"

11.

A fost votat ctt 17 voturi ,,p€r1trll" proiectul

12.

A fost votat cu

17 voturi,,pentrlr" proiectul de hotdrAre nr.69122.04.2020 privind prelungirea
tennenului de valabilitate al contractelor de inchiriere a locuinlelor ANL, pe o perioadA c[ l2
luni, de la data ajungerii la tennen, adopt6ndu-se astfel Hotirfirea nr. 69/30.i14.20i01

13.

A fost votat cu l7 voturi ,,pentrlr" proiectul de hot[rAre nr.70123.04.2020 privitrd prelungirea
termenului de valabilitate al contractelor de concesiune a terenurilor situate administrativ in Oc,a
Mures, str. Brazilor, adoptandu-se astfel Hotirflrea nr. 70130.04.2020:

14.

A fost votat ctt l7 voturi,,pentru" proiectul de hotdrAre m. 11123.04.2020 privind prelungirea
termenului de valabilitate al contractelor de inchiriere a locuin{elor convenabif., p" o perioaJa de
72luni, de Ia data ajungerii la termen, adoptAndu-se astfel Hotdrh,rea nr.71130.04.20i0:

proiectul de hot[r6re nr.61122.04.2020 privind aprobarea
devizului general actualizat pentru proiectul cu titlul "Construire bloc social pe str. G. Barifiu,
nr.1", adoptAndu-se astfel Hot[rArea nr. 67130.04.2020;

de hotlr6re nr.68122.04.2020 privind aprobarea
devizului general actualizat pentru proiectul cu tith-rl "Construire bloc social pe str.
$tefan cel
Mare, nr. 35", adoptdndu-se astfel HotIrArea nr. 68/30.04.2020.

Dl. Oltean Dan Gligor cere lSmuriri in ceea ce privegte legalitatea cesiunii contractului de
irrchiriere nr.8607129.05.2017, in urma convorbirii telefonice i1e cornunic6 faptul ci cesiunea a
fost propus5 prin sirnilitudine cu cesiunea contractelor de concesiune, conform art. 41 din Legea
nr. 50/1 991 privind autorizarea executdrii lucrlrilor de construc{ii, actualizatd.
15.

A fost votat cu 17 voturi

16.

A fost votat cu 17 voturi,,pofltru" proiectul de hotlr6re nr.73124.04.2020 pr:ind incetarea
contractului de inchiriere nr. 7722110.05.2019, avAnd ca obiect suprafala de pa;une de 20 ha,
situati administrativ in zona denr"unitd popular Micoqlaca- Sdrdturi, adoptAnclu-se astfel
Hotdrdr ea nr. 7 3 130.0 4.2020 :

17.

A fost votat cu l7 voturi,,pefltru" proiectul de hotdr6re

18.

A fost votat cu 17 voturi,,perltru"

19.

A fost votat cu 17 voturi,,pertru" proiectul de hotlr6re

20.

A fost votat cu 17 voturi ,,pertru"

,,p€htru" proiectul de liotdrAre nr.72124.04.2020 privind cesionarea
contractului de ?nchirierenr.8601129.05.2017, avdnd ca obiect suprafala cle pdqune de 12,50ha,
situatd adrninistrativ in zona denurnitd popular Berc-Rdzboieni, adoptAndu-ie astfel Hotirflrea
nr. 72/30.04.2020:

nr.74124.04.2020 privind prorograrea
termenultti de platd a taxelor qi impozitelor locale cu bonifica{ie pAn6 la data de 30 lunie)020,
adopt6nd u-se astfel Hotilr drea nr. 7 4 130.04.2020 :

proiectul de hotdrAre nr.75124.04.2020 privind aprobarea
Contului trirnestrial de execufie - trimestrul I pentru an;J 2020, adoptAndu-se astiel Hotirdrea nr.
75t30.04.2020:
nr.76128.04.2020 privitrd rectificarea
bugetului de venituri pi cheltuieli pe anul 2020 qi modificarea listelor de investilii ale oragului
Ocna Mures confonn anexelor nr. 1 Ei 2, adoptAndu-se astfel Hotdrl,rea nr.76/30.04.2020:

proiectul de hotdr6re nr. 11129.04.2020 privind emiterea
acordului Consiliului local al oraqului Ocna Mures pentru terenul situat in Ocna Mureq, str. 9 Mai,
n r. 1 A, j ud. Alba, adopt6r"rdu-se astfel Hotdr drea nr. 7 7 I 30.0 4.2020..

21. A fost votat cu 17 voturi,,pentrll" proiectul de liotdrAre nr.78129.04.2020 privind alocarea sumei
llecesare pld{ii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice gi a personalului clidactic
auxiliar pentru luna maftie 2020, adoptiindu-se astfel HotirArea n r.78130.04,2020:

Diverse:

Dl. Damian Liviu Rareg: De ce pldtim in continuare 1B lei/persoana la salubritate chiar dac[ recicldrn?
Nu ar trebui s[ pl[tim 15 lei/pers? Dupi rnodificarea programului pentru persoanele de peste 65 ani, s[ fie
introdus un microbuz care sd plece la ora 10 din Rdzboieni qi si se intoarca laora12:30 13:00,
-

$edinla se incheie la ora 14:00 drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal care se aduce la
cunoqtinfa publicd prin publicare pe pagina de internet a instituliei, dup[ aprobaria lui de cdtre consiliul local.
Preqedinte de gedinld,

Secretar general,

Adrian Cristian Marele

Simion{$:uqor Pandor
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Tehnorcd.BAI, . Ex.3 Anexc:0.
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intocmit,
Anca Bucur
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