
 1 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL 
 

 

PROCES VERBAL 
 

 

 

         Încheiat azi, 22.09.2021, cu ocazia desfășurării şedinţei extraordinare cu convocare de îndată a 

Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, la Casa de Cultură „Ion Sângereanu” - Ocna Mureș, sala mare, cu 

asigurarea și respectarea condițiilor impuse de lege în contextul pandemiei de Covid-19,  unde sunt prezenți: 

 domnul primar, Silviu Vinţeler;  

 domnul secretar general, Simion Nicuşor Pandor; 

 angajați ai Primăriei: d-na Aida Onac, d-na Maria-Ana Guț, d-nul Florin Ovidiu Nicoară; 

 delegat sătesc Micoșlaca, domnișoara Camelia Ilea; 
 În deschiderea şedinţei, dl. secretar informează că sunt prezenţi la şedinţă 15 consilieri locali din cei 

17 consilieri care compun consiliul nostru local şi anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Andrei-Mugurel Bartha, 

Sorin Cristea, Liviu-Rareş Damian, Gavrilă Duma, Kinga-Ildiko Kiss, Octavian Macarie, Radu-Ciprian 
Mihăiescu, Gheorghe-Victor Milaciu, Marcela-Elena Nicoară, Pavel-Gligor Podariu, Gheorghe Popa, Ioan 

Pușcaș, Alin-Sebastian Stoica, lipsesc 2 consilieri: domnul Adrian-Cristian Marele și domnul Ion-Daniel 

Jinaru care și-au anunțat absența, ceea ce ne permite să desfăşurăm şedinţa în condiţii de deplină legalitate și 
din punct de vedere al cvorumului necesar adoptării hotărârilor. 

         Informează apoi că termenul mandatului de președinte de ședință a d-lui. Adrian-Cristian Marele s-a 

împlinit, sens în care roagă consilierii să facă propuneri pentru alegerea unui nou președinte de ședință precum 

și pentru durata mandatului. 
             D-nul viceprimar Pavel-Gligor Podariu îl propune pe d-nul Sorin Cristea, pentru o perioadă de trei 

luni, iar votul pentru alegerea acestuia să fie vot deschis. 

             Toți consilierii prezenți sunt de acord cu modalitatea de vot. 
             D-nul. secretar supune la vot propunerea d-lui viceprimar Pavel-Gligor Podariu, toți cei 15 consilieri 

prezenți votează ,,pentru” şi anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Andrei-Mugurel Bartha, Sorin Cristea, Liviu-

Rareş Damian, Gavrilă Duma, Kinga-Ildiko Kiss, Octavian Macarie, Radu-Ciprian Mihăiescu, Gheorghe-
Victor Milaciu, Marcela-Elena Nicoară, Pavel-Gligor Podariu, Gheorghe Popa, Ioan Pușcaș, Alin-Sebastian 

Stoica, astfel d-nul Sorin Cristea este ales președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. 

            Precizează apoi faptul că au fost puse la dispoziția consilierilor locali procesele verbale aferente  

ședințelor consiliului local din data de 24.08.2021 și din data de 31.08.2021, referitor la care până la acest 
moment nu au fost sesizate nereguli și, dacă nu sunt propuneri de completare, modificare sau corecturi, le vom 

supune la vot.  

           Astfel, supune la vot procesul-verbal al şedinţei extraordinare cu convocare de îndată din data de 
24.08.2021, toți cei 15 consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Andrei-

Mugurel Bartha, Sorin Cristea, Liviu-Rareş Damian, Gavrilă Duma, Kinga-Ildiko Kiss, Octavian Macarie, 

Radu-Ciprian Mihăiescu, Gheorghe-Victor Milaciu, Marcela-Elena Nicoară, Pavel-Gligor Podariu, Gheorghe 

Popa, Ioan Pușcaș, Alin-Sebastian Stoica, aprobându-se acest proces-verbal. 
           Supune apoi la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 31.08.2021, toți cei 15 consilieri 

prezenți votează ,,pentru” şi anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Andrei-Mugurel Bartha, Sorin Cristea, Liviu-

Rareş Damian, Gavrilă Duma, Kinga-Ildiko Kiss, Octavian Macarie, Radu-Ciprian Mihăiescu, Gheorghe-
Victor Milaciu, Marcela-Elena Nicoară, Pavel-Gligor Podariu, Gheorghe Popa, Ioan Pușcaș, Alin-Sebastian 

Stoica, aprobându-se acest proces-verbal. 

           Mai precizează că această şedinţă extraordinară cu convocare de îndată este convocată de către domnul 
primar prin dispoziţia nr.284 din 22.09.2021,  care cuprinde următorul 

 

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI: 

 
1. Proiect de hotărâre nr. 131/22.09.2021 privind aprobarea Proiectului tehnic - Faza PT+D.D.E+C.S 

pentru investiția „MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC 

STRADAL DIN ORAȘ OCNA MUREȘ, JUD. ALBA”. 
              Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş 

              Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9 

              Comisiile care vor analiza proiectul: Comisia nr. 1 și Comisia nr.2. 
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              Compartimentul care a emis raport de specialitate: Arhitectul șef al orașului Ocna Mureș. 
 

2. Proiect de hotărâre nr. 132/22.09.2021 privind aprobarea Studiului de soluție pentru investiția 

„RACORDAREA LA RED A CEF OCNA MUREȘ 506 kW, LOC. UNIREA, JUD, ALBA”. 
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş 

              Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9 

              Comisiile care vor analiza proiectul: Comisia nr. 1 și Comisia nr.2. 

              Compartimentul care a emis raport de specialitate: Arhitectul șef al orașului Ocna Mureș. 
 

             Face apoi precizarea că toți cei 17 consilieri locali au fost convocați pentru ședința de azi telefonic, 

conform convocatorului aflat la dosar precum și prin aplicația whatsapp, 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 și cele ce vor fi propuse suplimentar (în format electronic). De asemenea, toate cele 8 

proiecte de hotărâre (cele 2 din anexa dispoziției de convocare și 6 suplimentare) au fost puse la dispoziția 

celor două comisii de specialitate și în format letric, prin președinții de comisii. 
 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. 

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 proiectul de hotărâre a fost discutat în comisii și dacă a primit aviz. 

            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 2 proiecte 

cuprinse în anexa la Dispoziţia de convocare nr. 131/16.04.2021 a încă 6 proiecte de hotărâre, după cum 

urmează: 
 

             3. Proiect de hotărâre nr. 133/22.09.2021 privind schimbul unor locuințe construite în regim ANL 

din Bl.7AB-73 ANL . 
Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş 

Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9 

             Comisiile care vor analiza proiectul: Comisia nr. 1 și Comisia nr.2. 
             Compartimentul care a emis raport de specialitate: Direcția juridică și Serviciul VITL ( raport comun). 

 

             4. Proiect de hotărâre nr. 134/22.09.2021 privind aprobarea executării de reparaţii/investiții în limita 

sumei de 3.560 lei, pentru apartamentul nr.1 situat în Ocna Mureş, str.Digului, nr.20, Bl.3AB-72-ANL, Sc.B, 
jud.Alba . 

            Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş 

            Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9 

            Comisiile care vor analiza proiectul: Comisia nr. 1 și Comisia nr.2. 

            Compartimentul care a emis raport de specialitate: Direcția juridică și Serviciul VITL ( raport comun). 

 
             5. Proiect de hotărâre nr. 135/22.09.2021 privind aprobarea executării de reparaţii/investiții în limita 

sumei de 5.260 lei, pentru apartamentul nr.2 situat în Ocna Mureş, str.Digului, nr.20, Bl.3AB-72-ANL, Sc.B, 

jud.Alba. 

              Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş 

 Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9 

             Comisiile care vor analiza proiectul: Comisia nr. 1 și Comisia nr.2. 

             Compartimentul care a emis raport de specialitate: Direcția juridică și Serviciul VITL( raport comun). 
 

           6. Proiect de hotărâre nr. 136/22.09.2021 privind decontarea sumei de 2784,48 lei, cheltuieli  

ocazionate de deplasarea delegației orașului Ocna Mureș la evenimentul din Kozarmisleny-Ungaria.    
              Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş 

 Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9 

              Comisiile care vor analiza proiectul: Comisia nr. 1 și Comisia nr.2. 
              Compartimentul care a emis raport de specialitate: Direcția economică. 
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             7. Proiect de hotărâre nr. 137/22.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2021 al orașului Ocna Mureș și a listei de investiții .  

              Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş 

  Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9 

              Comisiile care vor analiza proiectul: Comisia nr. 1 și Comisia nr.2. 

              Compartimentul care a emis raport de specialitate: Direcția economică. 

 
            8. Proiect de hotărâre nr. 138/22.09.2021 privind modificarea și completarea Programului Anual al 

Achiziţiilor Publice, achiziții directe, al UAT oraș Ocna Mureș pentru anul 2021, finanțate din bugetul local.  

              Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mureş 

  Număr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9 

              Comisiile care vor analiza proiectul: Comisia nr. 1 și Comisia nr.2. 

              Compartimentul care a emis raport de specialitate: Direcția juridică și Direcția economică (raport 

comun). 
 

Preşedintele comisiei de specialitate nr.1 - d-nul Ioan Baciu și secretarul comisiei nr.2 – d-na Kinga-

Ildiko Kiss respectiv membrii comisiei nr.2 confirmă că toate cele 8 proiecte de hotărâre a fost discutate în 
comisii şi că au aviz favorabil fără a fi înregistrate propuneri de modificări sau amendamente, deci pot fi 

supuse dezbaterii. 

Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot solicitarea domnului primar de suplimentare a proiectului 
ordinii de zi a şedinţei de azi, cu încă 6 proiecte de hotărâre nominalizate în adresa scrisă de solicitare, 14 din 

cei 15 consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Andrei-Mugurel Bartha, Sorin 

Cristea, Liviu-Rareş Damian, Gavrilă Duma, Octavian Macarie, Radu-Ciprian Mihăiescu, Gheorghe-Victor 
Milaciu, Marcela-Elena Nicoară, Pavel-Gligor Podariu, Gheorghe Popa, Ioan Pușcaș, Alin-Sebastian Stoica, 

votează ,,împotrivă’’d-na Kinga-Ildiko Kiss, aprobându-se suplimentarea ordinii de zi cu încă 6 proiecte de 

hotărâre.  

Președintele şedinţei supune la vot ordinea de zi a şedinţei de azi, în ansamblul ei, toți cei 15 consilieri 
prezenți votează ”pentru” şi anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Andrei-Mugurel Bartha, Sorin Cristea, Liviu-

Rareş Damian, Gavrilă Duma, Kinga-Ildiko Kiss, Octavian Macarie, Radu-Ciprian Mihăiescu, Gheorghe-

Victor Milaciu, Marcela-Elena Nicoară, Pavel-Gligor Podariu, Gheorghe Popa, Ioan Pușcaș, Alin-Sebastian 
Stoica, aprobându-se astfel ordinea de zi finală cu un număr total de 8 proiecte de hotărâre. Solicită apoi celor 

prezenți să solicite înscrieri la cuvânt pe marginea proiectelor de hotărâre care formează ordinea de zi.  

Întrucât nu mai sunt solicitări de completare/modificare a proiectului ordinii de zi, dl.secretar îi dă 

apoi cuvântul președintelui de ședință, solicitând să invite pe domnii consilieri să se înscrie la cuvânt pentru 
proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi și să acorde timpul fiecărui vorbitor. 

 

1. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr.131,  înscris la punctul curent 1.  
                 Dl. primar prezintă acest proiect de hotărâre în detaliu, precizând faptul că suma trebuie decontată 

în maxim 6 luni. 

                Preşedintele comisiei de specialitate nr.1 - d-nul Ioan Baciu și secretarul comisiei nr.2 – d-na Kinga-
Ildiko Kiss, reconfirmă că acest proiect de hotărâre a fost avizat favorabil. 

              Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre nr.131 (pct.1 de pe ordinea de zi), toți cei 15 

consilieri prezenți votează ,,pentru” și anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Andrei-Mugurel Bartha, Sorin Cristea, 

Liviu-Rareş Damian, Gavrilă Duma, Kinga-Ildiko Kiss, Octavian Macarie, Radu-Ciprian Mihăiescu, 
Gheorghe-Victor Milaciu, Marcela-Elena Nicoară, Pavel-Gligor Podariu, Gheorghe Popa, Ioan Pușcaș, Alin-

Sebastian Stoica, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 129/22.09.2021 privind aprobarea Proiectului tehnic - 

Faza PT+D.D.E+C.S pentru investiția „MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZARE A SISTEMULUI DE 

ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN ORAȘ OCNA MUREȘ, JUD. ALBA”. 

 

2. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr.132,  înscris la punctul curent 2.  

                 Dl. primar prezintă acest proiect de hotărâre în detaliu. 
                 Preşedintele comisiei de specialitate nr.1 - d-nul Ioan Baciu și secretarul comisiei nr.2 – d-na 

Kinga-Ildiko Kiss, reconfirmă că acest proiect de hotărâre a fost avizat favorabil. 

              Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre nr.132 (pct.2 de pe ordinea de zi), toți cei 15 
consilieri prezenți votează ,,pentru” și anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Andrei-Mugurel Bartha, Sorin Cristea, 

Liviu-Rareş Damian, Gavrilă Duma, Kinga-Ildiko Kiss, Octavian Macarie, Radu-Ciprian Mihăiescu, 

Gheorghe-Victor Milaciu, Marcela-Elena Nicoară, Pavel-Gligor Podariu, Gheorghe Popa, Ioan Pușcaș, Alin-
Sebastian Stoica, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 130/22.09.2021 privind aprobarea Studiului de soluție 

pentru investiția „RACORDAREA LA RED A CEF OCNA MUREȘ 506 kW, LOC. UNIREA, JUD, 

ALBA”. 
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3. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr.133,  înscris la punctul curent 3. 

                 Preşedintele comisiei de specialitate nr.1 - d-nul Ioan Baciu și secretarul comisiei nr.2 – d-na 

Kinga-Ildiko Kiss, reconfirmă că acest proiect de hotărâre a fost avizat favorabil. 
              Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre nr.133 (pct.3 de pe ordinea de zi), 14 din cei 

15 consilieri prezenți votează ,,pentru” și anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Andrei-Mugurel Bartha, Sorin 

Cristea, Liviu-Rareş Damian, Gavrilă Duma, Octavian Macarie, Radu-Ciprian Mihăiescu, Gheorghe-Victor 

Milaciu, Marcela-Elena Nicoară, Pavel-Gligor Podariu, Gheorghe Popa, Ioan Pușcaș, Alin-Sebastian Stoica, 
se abține d-na Kinga-Ildiko Kiss, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 131/22.09.2021 privind schimbul unor 

locuințe construite în regim ANL din Bl.7AB-73 ANL . 

 
4. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr.134,  înscris la punctul curent 4.  

                 Preşedintele comisiei de specialitate nr.1 - d-nul Ioan Baciu și secretarul comisiei nr.2 – d-na 

Kinga-Ildiko Kiss, reconfirmă că acest proiect de hotărâre a fost avizat favorabil. 

              Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre nr.134 (pct.4 de pe ordinea de zi), 14 din cei 
15 consilieri prezenți votează ,,pentru” și anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Andrei-Mugurel Bartha, Sorin 

Cristea, Liviu-Rareş Damian, Gavrilă Duma, Octavian Macarie, Radu-Ciprian Mihăiescu, Gheorghe-Victor 

Milaciu, Marcela-Elena Nicoară, Pavel-Gligor Podariu, Gheorghe Popa, Ioan Pușcaș, Alin-Sebastian Stoica, 
se abține d-na Kinga-Ildiko Kiss, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 132/22.09.2021 privind aprobarea 

executării de reparaţii/investiții în limita sumei de 3.560 lei, pentru apartamentul nr.1 situat în Ocna 

Mureş, str.Digului, nr.20, Bl.3AB-72-ANL, Sc.B, jud.Alba . 

 

5. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr.135,  înscris la punctul curent 5.  

                 Preşedintele comisiei de specialitate nr.1 - d-nul Ioan Baciu și secretarul comisiei nr.2 – d-na 

Kinga-Ildiko Kiss, reconfirmă că acest proiect de hotărâre a fost avizat favorabil. 
              Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre nr.135 (pct.5 de pe ordinea de zi), 14 din cei 

15 consilieri prezenți votează ,,pentru” și anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Andrei-Mugurel Bartha, Sorin 

Cristea, Liviu-Rareş Damian, Gavrilă Duma, Octavian Macarie, Radu-Ciprian Mihăiescu, Gheorghe-Victor 
Milaciu, Marcela-Elena Nicoară, Pavel-Gligor Podariu, Gheorghe Popa, Ioan Pușcaș, Alin-Sebastian Stoica, 

se abține d-na Kinga-Ildiko Kiss, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 133/22.09.2021 privind aprobarea 

executării de reparaţii/investiții în limita sumei de 5.260 lei, pentru apartamentul nr.2 situat în Ocna 

Mureş, str.Digului, nr.20, Bl.3AB-72-ANL, Sc.B, jud.Alba. 

 

6. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr.136,  înscris la punctul curent 6.  

                 Preşedintele comisiei de specialitate nr.1 - d-nul Ioan Baciu și secretarul comisiei nr.2 – d-na 
Kinga-Ildiko Kiss, reconfirmă că acest proiect de hotărâre a fost avizat favorabil. 

                Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre nr.136 (pct.6 de pe ordinea de zi), 13 din cei 

15 consilieri prezenți votează ,,pentru” și anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Andrei-Mugurel Bartha, Sorin 
Cristea, Liviu-Rareş Damian, Gavrilă Duma, Octavian Macarie, Radu-Ciprian Mihăiescu, Gheorghe-Victor 

Milaciu, Marcela-Elena Nicoară, Gheorghe Popa, Ioan Pușcaș, Alin-Sebastian Stoica, nu votează 2 consilieri: 

d-nul Pavel-Gligor Podariu și d-na Kinga-Ildiko Kiss invocând conflictul de interese în calitate de membri ai 

delegației care s-a deplasat în Ungaria, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 134/22.09.2021 privind decontarea 

sumei de 2784,48 lei, cheltuieli  ocazionate de deplasarea delegației orașului Ocna Mureș la evenimentul 

din Kozarmisleny-Ungaria.    

 
7. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr.137,  înscris la punctul curent 7.  

                 Preşedintele comisiei de specialitate nr.1 - d-nul Ioan Baciu și secretarul comisiei nr.2 – d-na 

Kinga-Ildiko Kiss, reconfirmă că acest proiect de hotărâre a fost avizat favorabil. 
                 D-na Aida Onac prezintă acest proiect în detaliu: s-au alocat sume pentru echilibrare și anume 

reparații pentru acoperiș, policlinică, iluminatul public, pentru școală și pentru drumuri.  

              Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre nr.137 (pct.7 de pe ordinea de zi), toți cei 15 

consilieri prezenți votează ,,pentru” și anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Andrei-Mugurel Bartha, Sorin Cristea, 
Liviu-Rareş Damian, Gavrilă Duma, Kinga-Ildiko Kiss, Octavian Macarie, Radu-Ciprian Mihăiescu, 

Gheorghe-Victor Milaciu, Marcela-Elena Nicoară, Pavel-Gligor Podariu, Gheorghe Popa, Ioan Pușcaș, Alin-

Sebastian Stoica, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 135/22.09.2021 privind rectificarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al orașului Ocna Mureș și a listei de investiții.  

 

8. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr.138,  înscris la punctul curent 8.  
                 Preşedintele comisiei de specialitate nr.1 - d-nul Ioan Baciu și secretarul comisiei nr.2 – d-na 

Kinga-Ildiko Kiss, reconfirmă că acest proiect de hotărâre a fost avizat favorabil. 
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                Dl. primar prezintă acest proiect în detaliu. 
              Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre nr.138 (pct.8 de pe ordinea de zi), toți cei 15 

consilieri prezenți votează ,,pentru” și anume: Marin Aron, Ioan Baciu, Andrei-Mugurel Bartha, Sorin Cristea, 

Liviu-Rareş Damian, Gavrilă Duma, Kinga-Ildiko Kiss, Octavian Macarie, Radu-Ciprian Mihăiescu, 
Gheorghe-Victor Milaciu, Marcela-Elena Nicoară, Pavel-Gligor Podariu, Gheorghe Popa, Ioan Pușcaș, Alin-

Sebastian Stoica, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 136/22.09.2021 privind modificarea și completarea 

Programului Anual al Achiziţiilor Publice, achiziții directe, al UAT oraș Ocna Mureș pentru anul 2021, 

finanțate din bugetul local. 
 

  DIVERSE.  
             Președintele de ședință declară închise lucrările ședinței la ora 18,oo 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. 

 

 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                               SECRETAR GENERAL,  

                SORIN CRISTEA                                                                  SIMION NICUȘOR PANDOR 

 
 

 

 
 

 

 

ÎNTOCMIT, 
MARIA-ANA GUȚ 
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