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  La şedinţa din data  de  22 decembrie  2016  au fost prezenţi un număr de 18 

consilieri. În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 353/2016 privind 

rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 

2016, cu 17 voturi pentru și o abținere Mircea Trifu. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 354/2016 privind 

aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe,  

taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2017, cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 355/2016 privind 

acordarea de facilități fiscale unor persoane juridice, cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 356/2016 privind 

poziția Consiliului local al municipiului Alba Iulia în Dosarul penal 839/P/2016, cu 15 

voturi pentru și 3 abțineri Vasile Crișan, Bumbu Nicolae, Mircea Trifu. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr.  357/2016 privind 

modificarea statului de funcții a aparatului de specialitate al Primarului municipiului 

Alba Iulia, Direcției de asitență socială, Serviciului public ”Administrarea 

patrimoniului local” și Serviciului voluntar pentru situații de urgență, cu 18 voturi 

pentru.  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 358/2016 privind 

stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere a 

persoanelor vârstnice instituţionalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia 

şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora, cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 359/2016 privind 

încheierea unui protocol de colaborare între Primăria municipiului Alba Iulia și 

Fundația ”Inter Art” Aiud în direcția derulării unor activități cultural-artistice convenite 

în vederea valorificării patrimoniului cultural al Municipiului Alba Iulia, cu 18 voturi 

pentru.  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia 360/2016 privind 

încheierea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și Institutul Teologic 

Romano-Catolic Alba Iulia, cu 18 voturi pentru.  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 361/2016 privind 

participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ''Îmbunătățirea rețelei de 

valorificare a plasticului folosind tehnicile economiei circulare'', acronim  PLASTIC 

CIRCLE, (Improvement of the plastic packaging waste chain from a circular economy 

approach),  finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020, cu 18 voturi 

pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 362/2016 privind 

aderarea Municipiului Alba Iulia, în calitate de Membru la Clusterul DISCOVER 

TRANSYLVANIA'S REACHES, cu 18 voturi pentru. 



 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 363/2016 privind 

participarea Municipiului Alba-Iulia  în cadrul proiectului ”Descoperă Patrimoniul  

Cultural din Alba-Iulia prin QR COD!” finanțat din Fondul  Cultural Național  pentru 

anul 2016 - sesiunea de finanțare  proiecte culturale AFCNI/2017, cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 364/2016 privind 

alocarea unei sume de bani din bugetul local pe anul 2016 pentru Parohia Ortodoxă 

Bărăbanț, Alba Iulia, cu 18 voturi pentru.  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 365/2016 privind 

aprobarea Planului de acțiuni pentru dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul 

municipiului Alba Iulia pentru anul 2017, cu 18 voturi pentru.  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 366/2016 privind 

încheierea actului adițional nr. 2 la Contractului nr. 109752/2625/22.12.2015 încheiat 

între Municipiul Alba Iulia prin Direcția de asistență socială și Asociația Non-

Guvernamentală ”Maria Beatrice” Alba Iulia, cu 18 voturi pentru.   

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 367/2016 privind 

încheierea actului adițional nr. 2 la Contractul nr. 109748/157/22.12.2015 încheiat între 

Municipiul Alba Iulia prin Direcția de Asistență socială și Asociația pentru consiliere 

și asistență specializată ”A.C.A.S” Alba Iulia, cu 18 voturi pentru.  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr.  368/2016 privind 

aprobarea și finanțarea Planului de acțiuni aferent anului 2017 în cadrul parteneriatului 

cu Societatea națională de Cruce Roșie din România, filiala Alba, cu 18 voturi pentru.    

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 369/2016 privind 

aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF pentru obiectivul de investiții 

”Modernizare strada Iasomiei – Pâclișa, Alba Iulia”, cu 17 voturi pentru și o abținere 

Mircea Trifu. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 370/2016 privind 

aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza “STUDIU DE FEZABILITATE” 

pentru obiectivul: “CONSTRUIRE ARTERA DE LEGATURA DINTRE STRADA 

TUDOR VLADIMIRESCU SI STRADA LIVEZII” , în municipiul Alba Iulia, cu 18 

voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 371/2016 privind 

privind aprobarea unor documentatii de urbanism:  

 Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA 

SERVICII PENTRU CIMITIRUL MUNICIPAL – SPATIU MULTIFUNCTIONAL 

SI PARCAJE, ALBA IULIA, B-dul INCORONARII , solicitant MUNICIPIUL 

ALBA IULIA”, conform planului de situatie anexat,  cu 15  voturi pentru și 3 abțineri 

Bumbu Nicolae, Vasile Crișan, Mircea Trifu.  

 Art.2: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „C0NSTRUIRE LOCUINTE 

COLECTIVE, ALBA IULIA, STR. CALEA MOTILOR, NR. 125, solicitant SAVINI 

PIERSANTE”, conform planului de situatie anexat, cu 16 voturi pentru și 2 abțineri 

Vasile Crișan, Pleșa Gabriel. 

 Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA 

FAMILIALA SI DOUA LOCUINTE SEMICOLECTIVE – MODIFICARE PUD 

aprobat prin HCL NR.115/04.2016, ART.8, ALBA IULIA, STR. VALEA POPII, 

solicitant GIURGIU ELENA”, conform planului de situatie anexat, cu 17 voturi 

pentru. 



 Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „.MODIFICARE PUZ ZONA DE 

LOCUINTE INDIVIDUALE aprobat prin HCL NR 195/06.2013, ART.8, ALBA 

IULIA, STR. BASMULUI, ODISEEA si OLIMP, solicitant SC REGGIO 

IMOBILIARE SRL”, conform planului de situatie anexat, cu 17 voturi pentru. 

 Art.5 Se stabileste, pentru documentatiile de urbanism PUD de la art.2 si art.3 

perioada de valabilitate de 3 ani, cu 17 voturi pentru. 

 Art.6 Se stabileste, pentru documentatia de urbanism PUZ de la art.4 perioada 

de valabilitate pana la aprobarea unei alte documentatii de urbanism pe terenul 

reglementat, cu 17 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 372/2016 privind 

propunerile de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare, cu 17 

voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 373/2016 privind 

expertiza tehnică extrajudiciară efectuată în Dosar nr. 6930/176/2016 aflat pe rol la 

Judecătoria Alba Iulia, cu 17 voturi pentru.  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia  nr. 374/2016 privind 

aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr.101.856/2015 

încheiat între municipiul Alba Iulia și S.C.PERFECT FOOD SERVICES S.R.L., cu 16 

voturi pentru și o abținere Pocol Dorin. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 375/2016 privind 

aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui terenuri situate în municipiul Alba 

Iulia, pentru amplasare panouri publicitare, cu 17 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 376/2016 privind 

aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpãrare a unei locuințe construite din 

fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Vânãtorilor, nr.38, 

bl.D1C, ap.13, cu 17 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 377/2016 privind 

aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpãrare a unei locuințe construite din 

fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Vânãtorilor, nr.32A, 

bl.C1C, et.2, ap.9, cu 17 voturi pentru.                                  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 378/2016 privind 

aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpãrare a unei locuințe construite din 

fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Vânãtorilor, nr.38, 

bl.D1C, ap.4, cu 17 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 379/2016 privind 

aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpãrare a unei locuințe construite din 

fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Vânãtorilor, nr.38, 

bl.D1C, ap.17, cu 17 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 380/2016 privind 

aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpãrare a unei locuințe construite din 

fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Arieșului, nr.37, 

bl.235, ap.19, cu 17 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului  Alba-Iulia nr. 381/2016 privind 

aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpãrare a unei locuințe construite din 

fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Vânãtorilor, nr.38, 

bl.D1C, ap.7, cu 17 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 382/2016 privind 



aprobarea plății cotizaţiei pe anul 2017 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia 

către Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local, cu 17 

voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 383/2016 privind 

neadoptarea proiectului de hotărâre cu privire la contribuţia Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia la Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – 

Transport Local pe anul 2017, cu 10 voturi pentru, 3 voturi împotrivă Mircea Trifu, 

Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulia și 4 abțineri Vasile Crișan, Moldovan Angela, Clepan 

Dimitrie, Popescu Marius Ciprian. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 384/2016 privind 

privind înființarea Centrului de Resurse INTERVIN în cadrul proiectului „Abordare 

integrată la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminării și a 

marginalizării grupurilor vulnerabile” finanţat prin Apelul COERENT, din cadrul 

Programului RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale 

pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, cu 17 

voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului al municipiului Alba-Iulia nr. 385/2016 privind cheltuirea 

unei sume de bani din bugetul local pentru marcarea  Zilei de 21 decembrie 1989, cu 

16 voturi pentru și un vot împotrivă Mircea Trifu. 

 

 

 
                                      
   PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI        p. SECRETAR 

        Consilier                                  Georgeta Rânghet 

      Pleșa Gabriel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


