
JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA 

 

 

 
MINUTA 

şedinţei ordinare din 20 august  2009 a Consiliului local al municipiului Alba 

Iulia 

 

 

Din totalul de 21 de consilieri, sunt prezenţi un număr de 17 consilieri . În 

cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri  

 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 252/2009 privind 

aprobarea rectificării bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba 

Iulia pe anul 2009 cu 17 voturi pentru  

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 253/2009 privind 

aprobarea modificării punctului 7 din Anexa nr. 1 din HCL nr. 176/2009 privind 

impozitele şi taxele locale aplicabile în anul 2010 cu 17 voturi pentru  

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 254/2009 privind 

aprobarea acordării de facilităţi fiscale în favoarea unor persoane fizice cu 17 voturi 

pentru  

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 255/2009 privind 

aprobarea participării municipiului Alba Iulia şi desemnarea unui delegat pentru « 

Gansu International Fellowship Program«, Lanzhou – China, 01 septembrie -22 

noiembrie 2009 cu 14 voturi pentru şi 3 abţineri – Hondola Liviu, Pleşa Gabriel 

Codru şi Puican Ioan  

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 256/2009 privind 

aprobarea înfiinţării Unităţii de Implementare Locală a proiectului « Planul integrat 

de dezvoltare urbană al municipiului Alba Iulia « cu 17 voturi pentru  

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 257/2009 privind 

aprobarea înfiinţării Unităţii de Implementare Locală a proiectului « reablitarea 

Centrului Istoric Alba Iulia, Fortificaţia de tip Vauban – Căi de acces, iluminat 

exterior şi mobilier urban, zona interioară« cu 17 voturi pentru  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 258/2009 privind 

aprobarea înfiinţării Unităţii de Implementare Locală a proiectului « Lucrări de 

intervenţie la obiectivul DN1 Sebeş – Alba Iulia, Km 378+0,20, Pasaj superior peste 

CF Alba Iulia« cu 17 voturi pentru  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 259/2009 privind 

aprobarea înfiinţării Unităţii de Implementare Locală a proiectului « Modernizare 

DN1 – E81 de la Km 382+400 până la Km 385+160 – str. Al. I. Cuza inclusiv Podul 

peste râul Ampoi şi Pasajul peste CF Alba Iulia« cu 17 voturi pentru  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 260/2009 privind 

aprobarea înfiinţării Unităţii de Implementare Locală a proiectului « Modernizare DN 

74 de la Km 99+870 până la Km 103+175 – str. Zlatnei şi str. Calea Moţilor, 



municipiul Alba Iulia« cu 17 voturi pentru  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 261/2009 privind 

aprobarea înfiinţării Unităţii de Implementare Locală a proiectului « Reparaţii 

capitale străzi cu dotare tehnico-edilitară în municipiul Alba Iulia« cu 17 voturi 

pentru  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 262/2009 privind 

aprobarea înfiinţării Unităţii de Implementare Locală a proiectului « Reconstituirea şi 

punerea în valoare acces latura de vest Cetatea Alba Carolina, Fortificaţia de tip 

Vauban, municipiul Alba Iulia« cu 17 voturi pentru  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 263/2009 privind 

aprobarea înfiinţării Unităţii de Implementare Locală a proiectului « Reabilitarea şi 

modernizarea Căminului pentru persoane vârstnice – Serviciul Social Rezidenţial de 

Interes Regional« cu 17 voturi pentru  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 264/2009 privind 

aprobarea şi avizarea documentaţiilor de urbanism :  

Art. 1 Aprobă planul urbanistic de detaliu Construire locuinţă unifamilială Alba Iulia 

– Miceşti, str. Bistra, FN solicitant KISS Ştefan Alexandru, conform planului de 

situaţie anexat cu 17 voturi pentru  

Art. 2 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire locuinţă unifamilială şi anexă 

gospodărească P+M pentru maşini, utiliaje şi produse agricole, Alba Iulia, str. Zăvoi, 

nr. 25, solicinat Jurca Ioan, conform planului de situaţie anexat, cu 17 voturi pentru  

Art. 3 Aprobă planul urbanistic de detaliu amenajare spaţiu expoziţional şi cafenea 

literară Alba Iulia, Fortificaţia istorică Cetatea Alba Iulia, str. Sf. Eugeniu, solicitant 

SC Glow SRL, conform planului de situaţie anexat, cu 17 voturi pentru 

Art. 4 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire locuinţă familială, Alba Iulia, 

str. Primăverii, nr. 16C, solicitant Ardelean Teodora Maria, conform planului de 

situaţie anexat cu 17 voturi pentru  

Art. 5 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire sală de sport, Alba Iulia, str. 

Munteniei, nr. 4 solicitant Fundaţia « Congregaţia SF. Iosif«, conform planului de 

situaţie anexat cu 17 voturi pentru  

Art. 6 Aprobă planul urbanistic de detaliu amplasare staţie fixă telefonie mobilă, 

Alba Iulia, zona Şeigău, solicitant SC Act SRL pentru SC Orange România SA, 

conform planului de situaţie anexat cu 12 voturi pentru şi 5 abţineri Hondola Liviu, 

Puican Ioan, Pleşa Gabriel, Lupean Nelu şi Dărămuş Marcela 

Art.7 Planul urbanistic de detaliu amplasare monument de epocă România, Alba 

Iulia, Parcul Custozza, solicitant municipiul Alba Iulia, conform planului de situaţie 

anexat cu 17 voturi pentru  

Art. 8 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire 2 locuinţe unifamiliale în regim 

cuplat Alba Iulia, str. Francesca, solicitant Brate Petru, conform planului de situaţie 

anexat cu 17 voturi pentru amânare 

Art. 9 Aprobă planul urbanistic zonal locuinţe unifamiliale şi zona mixtă, Alba Iulia – 

Şoseaua de centură, solicitant David Ioan Marius, Călin Oliviu, conform planului de 

situaţie anexat cu 17 voturi pentru  

Art. 10 Avizează planul urbanistic zonal construire capelă, clopotniţă, cimitir, Alba 

Iulia – Miceşti, str. Constantin Galeriu solicitant Arhiepiscopia Ortodoxă Română, 



conform planului de situaţie anexat, cu 17 voturi pentru respingere  

Art. 11 Avizează planul urbanistic zonal construire locuinţă individuală, Alba Iulia – 

Miceşti, zona La Punte solicitant Iosif Anamaria Flavia, conform planului de situaţie 

anexat cu 16 voturi pentru 

Art. 12 Avizează planul urbanistic zonal modificare aliniament construcţii în zona 

străzii Calea Labului, Alba Iulia – Miceşti, Calea Labului solicitant Lazăr Pentru, 

conform planului de situaţie anexat cu condiţia cedării terenului aferent realizării 

străzilor propuse pentru modernizare cu 16 voturi pentru  

Art. 13 Avizează planul urbanistic zonal extindere zonă locuinţe  unifamiliale, Alba 

Iulia, zona Şeigău, str. Lalelelor, conform planului de situaţie anexat cu 16 voturi 

pentru  

Art. 14 Avizează planul urbanistic zonal construire locuinţe individuale, Alba Iulia, 

zona Chip, str. Emil Racoviţă solicitant Muraş Filip, conform planului de situaţie 

anexat cu 16 voturi pentru  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 265/2009 privind 

aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 246/2009 de aprobare a alocării de fonduri 

de la bugetul local al municipiului Alba Iulia pentru obiectivul « Bazin Olimpic şi 

Zona de Agrement din incinta acestuia – municipiul Alba Iulia « cu 16 voturi pentru  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 266/2009 privind 

expertiza tehnică judiciară efectuată în dosar nr. 2764/176/2008 aflat pe rol la 

Judecătoria Alba Iulia cu 16 voturi pentru  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 267/2009 privind 

expertiza tehnică judiciară efectuată în dosar nr. 4802/176/2009 aflat pe rol la 

Judecătoria Alba Iulia cu 16 voturi pentru  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 268/2009 privind 

expertiza tehnică judiciară efectuată în dosar nr. 5535/176/2008 aflat pe rol la 

Judecătoria Alba Iulia cu 16 voturi pentru  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 269/2009 privind 

expertiza tehnică judiciară efectuată în dosar nr. 6443/176/2008 aflat pe rol la 

Judecătoria Alba Iulia cu 16 voturi pentru  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 270/2009 privind 

expertiza tehnică judiciară efectuată în dosar nr. 1579/176/2009 aflat pe rol la 

Judecătoria Alba Iulia cu 16 voturi pentru  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 271/2009 privind 

expertiza tehnică judiciară efectuată în dosar nr. 3977/176/2009 aflat pe rol la 

Judecătoria Alba Iulia cu 16 voturi pentru  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 272/2009 privind 

expertiza tehnică judiciară efectuată în dosar nr. 4143/176/2009 aflat pe rol la 

Judecătoria Alba Iulia cu 16 voturi pentru  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 273/2009 privind 

propunerea de atribuire teren aferent caselor particulare cu 16 voturi pentru  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 274/2009 privind 

acceptarea donaţiei făcute către Consiliul local al municipiului Alba Iulia a unor 

imobile (drumuri) situate în Alba Iulia (zona Podei) cu 16 voturi pentru  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 275/2009 privind 



aprobarea parcelării unor imobile (terenuri) situate în  Alba Iulia str. Anghel Saligny 

FN cu 16 voturi pentru  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 276/2009 privind 

parcelarea  unui imobil situat în Alba Iulia, str. Livezii FN cu 16 voturi pentru  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 277/2009 privind 

însuşirea documentaţiei tehnice de parcelare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, 

str. Traian nr. 27J cu 16 voturi pentru  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 278/2009 privind 

însuşirea documentaţiei tehnice de parcelare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, 

str. Traian nr. 27 cu 16 voturi pentru  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 279/2009 privind 

alocarea unor sume de bani pentru activităţi culturale cu 16 voturi pentru  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 280/2009 privind 

alegerea preşedintelui de şedinţă de Consiliul local pentru lunile septembrie – 

noiembrie 2009 cu 16 voturi pentru  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 281/2009 privind 

încheierea unui protocol între Consiliul local şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba cu 

16 voturi pentru  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 282/2009 privind 

aprobarea documentaţiei tehnice- economice pentru obiectivul « Zid de sprijin – 

sistematizare verticală rezervoare apă potabilă 10.000 mc – municipiul Alba Iulia« cu 

16 voturi pentru  

 

 

 

 

 

   Preşedintele şedinţei,     Contrasemnează,  

 Consilier       Secretar  

 Contor Gheorghe       Marcel Jeler  
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