
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA

MINUTA
şedinţei ordinare din data de 29 ianuarie 2008 a Consiliului local al municipiului Alba 

Iulia

Din totalul  de 21 consilieri  sunt  prezenţi  un număr de 16 consilieri.  În 
cadrul şedinţei s-au adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 14/2008 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba-Iulia pe anul 2008 
cu 14 voturi pentru şi o abţinere Sandea Dorin Gheorghe.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 15/2008 privind 
aprobarea  acordului/contractului  colectiv  de  muncă  al  funcţionarilor  publici  şi 
personalului  angajat  pe  bază  de  contract  individual  de  muncă  din  aparatul  de 
specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului 
local cu 15 voturi pentru.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 16/2008 privind 
modificarea actului constitutiv al SC Apă CTTA SA cu 15 voturi pentru.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 17/2008 privind 
participarea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia cu capital social la Sc Apă 
CTTA SA cu 15 voturi pentru.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 18/2008 privind 
modificarea Hotărârii nr. 379/2004 a Consiliului local al municipiului Alba-Iulia cu 
15 voturi pentru.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 19/2008 privind 
modificarea Hotărârii nr. 198/2007 a Consiliului local al municipiului Alba-Iulia cu 
16 voturi pentru.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 20/2008 privind 
aprobarea  plafonului  maxim al  creanţelor  fiscale   care  pot  fi  anulate  persoanelor 
fizice cu 16 voturi pentru.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia  nr. 21/2008 privind 
participarea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia  la  Proiectul  Phare 2006 - 
Servicii sociale specializate - Centrul multifuncţional pentru persoane cu dizabilităţi 
Alba cu 16 voturi pentru.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 22/2008 privind 
participarea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia  la  proiectul  Phare  2006 - 
Servicii  sociale primare - Centru de asistenţă şi suport educaţional pentru copii şi 
adolescenţi Alba cu 16 voturi pentru.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 23/2008 privind 
încheierea unui contract de comodat cu AGASPC Alba cu 16 voturi pentru.



Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 24/2008 privind 
aprobarea  listei  privind veniturile  potenţiale  obţinute  din  creşterea  şi  valorificarea 
păsărilor luate în considerare la stabilirea drepturilor conform OU nr. 105/2003 cu 16 
voturi pentru.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 25/2008 privind 
reorganizarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă cu 16 voturi pentru.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 26/2008 privind 
alocarea unor sume de banipentru susţinerea unor activităţi culturale şi sportive cu 14 
voturi pentru şi 2 abţineri Harda Doina şi Sandea Dorin.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr.27/2008 privind 
aprobarea redistribuirii  pe obiective de investiţii  a  valorii  împrumutului  contractat 
prin emisiuni de titluri de valoare în anul 2005 cu 16 voturi pentru.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 28/2008 privind 
aprobarea  redistribuirii  pe  obiective  de  investiţii  a  împrumutului  intern/extern  în 
valoare de 32 milioane lei, contractat în anul 2007 cu 14 voturi pentru şi 2 voturi 
împotrivă Harda Doina şi Sandea Dorin.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 29/2008 privind 
utilizarea  fondului de rulment în anul 2008 cu 14 voturi pentru şi 2 abţineri Harda 
Doina şi Sandea Dorin.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 30/2008 privind 
reorganizarea  Direcţiei  Programe  din  subordinea  Consiliului  local  cu  16  voturi 
pentru.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 31/2008 privind 
aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice,  fază  studiu de prefezabilitate   pentru 
obiectivul: "Extindere reţele apă potabilă zona de dezvoltare Alba-Iulia Miceşti cu 14 
voturi pentru şi 2 abţineri Harda Doina şi Sandea Dorin.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 32/2008 privind 
aprobarea documentaţiei tehnico-economice, studiu de fezabilitate pentru obiectivul: 
"Reabilitări reţele apă str. Vasile Goldiş (tronson Gladiolelor - Jderului), str. Miron 
Costin, zona Ampoi I (blocuri 1, 2, 3, 4, 5, 9) şi strada Orizontului, municipiul Alba-
Iulia cu 14 voturi pentru şi 2 abţineri Harda Doina şi Sandea Dorin.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 33/2008 privind 
aprobarea documentaţiei tehnico-economice, studiu de fezabilitate pentru obiectivul 
"Reabilitări reţele canalizare str. Take Ionescu, str. Tudor Vladimirescu, bl. 32 şi str. 
orizontului, municipiul Alba-Iulia cu 14 voturi pentru şi 2 abţineri Harda Doina şi 
Sandea Dorin.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 34/2008 privind 
aprobarea unor planuri  urbanistice  de detaliu pentru amplasarea şi  realizarea unor 
construcţii în municipiul Alba-Iulia:

Art. 1 Aprobă planul urbanistic amenajare centru informare turistică, Poarta 
IV Cetatea Vauban solicitant SC Group Corint cu 16 voturi pentru.

Art.  2  Aprobă  planul  urbanistic  de  detaliu  modificare  PUD  -  case  de 
vacanţă, zona Ferma Fata solicitant SC Reggio Imobiliare SRL cu 14 voturi pentru şi 
2 abţineri Harda Doina şi Sandea Dorin.



Art. 3 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire spaţiu comercial  şi 
atelier  reparaţii  uz  casnic,  alee  din  str.  Livezii  solicitant  Beleiu  Marius,  Ghiulay 
Mariana cu 14 voturi pentru şi 2 abţineri Harda Doina şi Sandea Dorin.

Art. 4 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire locuinţă şi magazin, 
str. Al. Ioan Cuza, nr. 21A solicitant SC Valmar Auto SRL cu 14 voturi pentru şi 2 
abţineri Harda Doina şi Sandea Dorin.

Art.  5  Aprobă planul  urbanistic  de  detaliu  construire  locuinţe  familiale, 
Oarda  de  Jos  -  zona  Obreja  solicitant  Coica  Liana,  Muntean Paraschiva,  Hileagă 
Gheorghe, Dreghiciu Răzvan, Romcea Nicolae cu 16 voturi pentru.

Art. 6  Aprobă planul urbanistic de detaliu construire locuinţe "Şes", Oarda 
de Jos, zona "Şes" FN, splicitant Teiuşean Nasalean Florin şi soţia Camelia cu 14 
voturi pentru şi 2 abţineri Harda Doina şi Sandea Dorin.

Art. 7 Respinge planul urbanistic construire locuinţe unifamiliale, zona La 
Stupina  solicitant  Manu  Adrian,  Vădan  Lucreţiu  Hadrian  cu  16  voturi  pentru 
respingere.

Art.  8  Aprobă  planul  urbanistic  de  detaliu  extindere  spaţii  comerciale, 
B-dul  Revoluţiei,  Bl.  A11-12 solicitant  SC Alpin 57 Lux, SC Mercur,  SC Daniel 
Style, Ignat Gheorghe cu 16 voturi pentru amânare.

Art. 9 Aprobă planul urbanistic de detaliu  ansamblu locuinţe de vacanţă, 
Alba-Iulia,  zona "După Gară"  -  Partoş  solicitant  Dima Maria Ileana cu 14 voturi 
pentru şi 2 abţineri Harda Doina şi Sandea Dorin.

Art.  10  Aprobă  planul  urbanistic  de  detaliu  construcţii  industriale  şi 
depozitare, şoseaua de centură solicitant SC FM Internaţional  Transport SRL, SC 
Gruen Industrieofembau SRL cu 14 voturi pentru şi 2 abţineri Harda Doina şi Sandea 
Dorin.

Art. 11 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire locuinţe individuale, 
str. Ion Lăncrănjan solicitant Cărpinişan Maria, Isbăşescu Valerian Adrian, Isbăşescu 
Valeriu cu 16 voturi pentru. 

Art.  12  Aprobă  planul  urbanistic  amenajare  parcare  auto,  str.  Clujului 
solicitant Primăria Alba-Iulia cu 16 voturi pentru.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 35/2008 privind 
parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba-Iulia, str. Avântului, nr. 16 cu 16 voturi 
pentru.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 36/2008 privind 
însuşirea  documentaţiei  de  parcelare  (teren)  şi  unificare  în  Alba-Iulia,  B-dul 
Revoluţiei cu 16 voturi pentru.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 37/2008 privind 
rezilierea contractului încheiat între Consiliul local al municipiului Alba-Iulia şi SC 
Gauss SRL cu 14 voturi pentru şi 2 abţineri Harda Doina şi Sandea Dorin.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 38/2008 privind 
expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 6497/176/2007 cu 16 voturi pentru neînsuşire.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 39/2008 privind 
expertiza tehnică efectuată în dosar 6480/176/2007 cu 16 voturi pentru.



Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 40/2008  privind 
expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 6594/176/2007 cu 16 voturi pentru.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 41/2008 privind 
expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 6282/186/2007 cu 16 voturi pentru neînsuşire.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 42/2008 privind 
expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 6226/176/2007 cu 16 voturi pentru neînsuşire.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 43/2008 privind 
parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba-Iulia,  str. Take Ionescu, nr. 35 cu 16 
voturi pentru.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 44/2008 privind 
înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba-Iulia asupra imobilului (teren) 
înscris în CF nr. 28567 Alba-Iulia cu 16 voturi pentru.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 45/2008 privind 
solicitarea  adresată  Consiliului  Judeţean  Alba  pentru  iniţierea  unui  proiect  de 
Hotărâre  de Guvern cu privire  la  transmiterea  din  proprietatea  Statului  Român în 
proprietatea municipiului Alba-Iulia a unor imobile înscrise în CF nr. 10923 Alba-
Iulia cu 16 voturi pentru.

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 46/2008 privind 
modificarea şi completarea Hotărârii nr. 379/2007 a Consiliului local al municipiului 
Alba-Iulia cu 16 voturi pentru.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 47/2008 privind 
aprobarea  asocierii  între  Consiliul  local  al  municipiului  Alba-Iulia  şi  SC  Roxal 
Construct SRL cu 16 voturi pentru.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 48/2008 privind 
aprobarea  asocierii  între  Consiliul  local  al  municipiului  Alba-Iulia  şi  SC  Media 
Young SRL cu 14 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă Harda Doina şi Sandea Dorin.

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 49/2008 privind 
stabilirea  tarifelor  de  bază  pentru  închirierea  unor  ansambluri  de  tip  banner  în 
municipiul Alba-Iulia cu 16 voturi pentru.

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 50/2008 privind 
încetarea contractului de asociere încheiat între Consiliul local al municipiului Alba-
Iulia şi Biserica Baptistă "Cetatea" Alba-Iulia cu 16 voturi pentru.

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 51/2008 privind 
aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba-Iulia, 
Miceşti, str. Drăgăşani, nr. 37 cu 14 voturi pentru şi 2 abţineri Harda Doina şi Sandea 
Dorin.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 52/2008 privind 
aprobarea prelungirii termenelor unor contracte de închiriere cu 16 voturi pentru.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 53/2008 privind 
aprobarea transferului contractului de închiriere nr. 30170/2007 cu 11 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă Harda Doina şi Sandea Dorin şi 2 abţineri Besoiu Ioan şi Hondola 
Liviu.



Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 54/2008 privind 
scoaterea din funcţiune şi casare centrale termice, reţele termice exterioare aferente 
CT7, CT10, CT16, CT20 şi CT21, municipiul  Alba-Iulia cu 14 voturi pentru şi 2 
voturi împotrivă Harda Doina şi Sandea Dorin.

                 CONSILIER                                                       SECRETAR
                   Avram Iancu                                                        Marcel Jeler


