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MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat azi  22  aprilie   2016,  în cadrul  şedinţei  ordinare a Consiliului Local
al municipiului  Alba-Iulia.

Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  630/2016  a  Primarului
municipiului  Alba-Iulia.

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice.
Marcel  Jeler:  „Supun  la  vot  aprobarea  proceselor  verbale  ale  ședințelor

anterioare. Cine este pentru aprobare?”
”Fiind supuse la vot, acestea au fost votate cu 15  voturi pentru.”
Marcel Jeler: ”Dau cuvântul domnului președinte ales Popa Pavel.”
Popa Pavel:  "La ședința  de consiliu  de astăzi  sunt  prezenți  un număr de 15

consilieri.   Doamna  consilier  Crâsnic  Ioana  începe  să  voteze  după  aprobarea
proiectului nr. 2 al ordinii de zi. Domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu intră în
sala de ședință în timpul discutării proiectului nr. 4 al ordinii de zi. Lipsesc domnii
consilieri Sandu Cornel Stelian,  Domuța Iulius Viorel, Zdrânc Daniel. Aşadar, şedinţa
noastră este legal constituită.”

Marcel  Jeler:  „Domnilor  consilieri,  doresc  să  precizez  faptul  că,  la  lucrările
şedinţei noastre  participă:  domnul Primar Mircea Hava,  d-na Teofila  Țîr - director
economic,  d-na  Aurica  Groza  –  şef  Serviciu  public  comunitar  pentru  cadastru  şi
agricultură, domnul Inurean Ioan - șef Serviciul administrarea patrimoniului local ,
domnul Mihai Pripon – consilier juridic Serviciu administrarea patrimoniului local,
doamna Delia Cristescu –   Direcţia de asistenţă socială, domnul Bucur Dorică - șef
Birou resurse umane,  d-na Mihaela Petcu - consilier Serviciu administraţie publică
locală, juridic, contencios, autoritate tutelară, doamna Monica Dicoi - director Direcția
Creșe,   doamna Călin Hedviga  - arhitect șef,  doamna Crina Dumitrescu - director
Direcția  Programe,  doamna  Bedelean  Corina  -  director  Căminul  pentru  persoane
vârstnice Alba-Iulia, precum şi presa."

Popa Pavel: "Supun  aprobării modalitatea de vot pe care o vom avea pentru
această şedinţă.  Propunerea mea este de vot deschis prin ridicare de mână. Cine este
pentru?"

"Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu  15  voturi pentru."
Popa Pavel: "Pe ordinea de zi avem  26  proiecte  de hotărâri.  Suplimentar a

fost introdus proiectul nr. 27:  Preluarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție
corespuzătoare cotei proprietarului din blocurile de locuințe din municipiul Alba-Iulia
incluse  în  programul  Operațional  Regional  2014/2020,  Apelul  de  Proiecte
POR/2016/3/3.1/A/1,  Axa Prioritară  3,  Prioritatea  de  Investiții  3.1  operațiunea  A -
clădiri rezidențiale.”



Proiectele următoare au fost retrase de pe ordinea de zi:
5. Modificarea Hotărârii nr.  27/2010 a Consiliului local al municipiului Alba

Iulia.
 8. Delegarea prin concesiune a serviciului public de gestionare a câinilor fără

stăpân in municipiul  Alba Iulia.
9. Încheierea unui contract de comodat, pentru o perioada de până la 24 de luni,

între Municipiul Alba Iulia și  SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA,
având ca obiect rețea de distribuție de joasa tensiune LES.

12. Aprobarea unor documentații de urbanism : 
Art.7:  Aprobă  Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  SPATIU

COMERCIAL,  ALBA  IULIA,  STR.  TAKE  IONESCU,  NR.19,  solicitant
MOGHIROIU MARCEL”, 

Art.9:  Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE VILA TURISTICA
SIL LAC DE AGREMENTCU EXPLOATARE AGREGATE MINERALE, ALBA
IULIA , STRADA RETEZAT, solicitant SC DIROM INTERTRANS SRL”, 

Art.12:  Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE COPERTINA CU
CARACTER PROVIZORIU PENTRU TERASA,  ALBA IULIA,  STR.  B-DUL
REVOLUTIEI, solicitant SC IDEAL MAX SRL”,

21. Propunerea de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare.
22. Cesionarea contractelor de asociere nr.7798/2006 încheiate între Consiliul

local  al  municipiului  Alba  Iulia  și  S.C.GRUP CORINT S.R.L.  și  nr.  18079/2008
încheiat între Consiliul local al municipiului Alba Iulia și S.C.CORINT S.R.L..

25. Prelungirea termenului contractului de asociere nr.9341/2006 încheiat între
Consiliul Local şi S.C.INDEPENDENT S.R.L.

Supun la vot proiectul ordinii de zi cu modificările și completările aduse. Cine
este pentru?”

”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 15  voturi pentru.”

Popa Pavel:  ”Și acum, vă prezint următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Demisia domnului Bogățan Ioan din functia de consilier local al municipiului
Alba Iulia.

2. Validarea mandatul de consilier local al domnei Crâsnic Ioana Eugenia. 
3.  Deplasarea  domnului  Comănici  Florin  –  șofer  în  cadrul  Primăriei

municipiului Alba Iulia în orașul Arnsberg – Germania în luna mai 2016.
4. Încheierea protocolului de colaborare dintre Ministerul Apărării Naționale și

Primăria municipiului Alba Iulia. 
 5.  Modificarea Hotărârii nr.  27/2010 a Consiliului local al municipiului Alba

Iulia - retras. 
6. Recalcularea contribuţiei de întreţinere în Căminul pentru persoane vârstnice

Alba Iulia, în situaţia în care aceasta este egală cu costul mediu lunar de întreţinere
stabilit iar beneficiarul lipseşte din cămin o perioadă mai mare de 5 zile.



7.  Încheierea  actului  adițional  nr.  2  la  acordul  de  parteneriat
nr.32959/54/05.05.2014 încheiat între Municipiul Alba Iulia prin DAS și Asociaţia SM
Speromax Alba, pentru susținerea financiară a "Centrului de informare și consiliere în
scleroză multiplă".

8. Delegarea prin concesiune a serviciului public de gestionare a câinilor fără
stăpân in municipiul  Alba Iulia - retras.

9. Încheierea unui contract de comodat, pentru o perioada de până la 24 de luni,
între Municipiul Alba Iulia și  SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA,
având ca obiect rețea de distribuție de joasa tensiune LES.

10.  Aprobarea  ”Proiectului  de  îmbunătățire  a  eficienței  energetice  a
Municipiului Alba Iulia„.

11. Scoaterea din funcțiune și casarea unor obiecte de inventar și mijloace fixe.
12. Aprobarea unor documentații de urbanism : 

 Art.1: Avizează  Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE  LOCUINTE
INDIVIDUALE, si REALIZARE ACCES - MODIFICARE PUZ aprobat cu HCL NR.
306/11.2010, ART. 28, ALBA IULIA, STR. PETRU DOBRA, solicitant LETERNA
VASILE, COROIU TRAIAN”, 
 Art.2:  Avizează  Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE  LOCUINTE
INDIVIDUALE,  ALBA  IULIA,  STR.  Dr.  AUREL  LAZAR,  solicitant  GUSAT
RADU”, 
 Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „AMPLASARE LUCRARE DE ARTA
- AMPRENTA CETATII ISTORICE ALBA IULIA” , CETATEA ALBA CAROLINA,
LATURA DE EST, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”, 
 Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „REALIZARE PIATETA PUBLICA SI
AMPLASARE BUST ION LANCRANJAN, ALBA IULIA, OARDA DE SUS, STR.
VICTORIEI solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”, 
 Art.5:  Aprobă  Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  LOCUINTE
COLECTIVE MICI, ALBA IULIA, STR. HENRI COANDA, NR.10B, solicitant SC
ANET CONSTRUCT SRL”, 
 Art.6: Aprobă  Planul  Urbanistic  Detaliu  „SCHIMB  DE  DESTINATIE  DIN
CASA IN VILA URBANA, ALBA IULIA, STR. PETRU DOBRA, NR.37B, solicitant
MANZALEANU  ROMEO  si  sotia  GEORGETA  MANUELA,  CARPINISAN
GHORGHE”, 
 Art.7:  Aprobă  Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  SPATIU
COMERCIAL,  ALBA  IULIA,  STR.  TAKE  IONESCU,  NR.19,  solicitant
MOGHIROIU MARCEL” - retras
 Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE VILA TURISTICA,
ALBA IULIA,  STR.  STEFAN  LUCHIAN,  solicitant  MUNTEAN  OCTAVIAN  SI
MUNTEAN DELIA AURELIA”, 
 Art.9:  Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE VILA TURISTICA
SIL LAC  DE  AGREMENTCU  EXPLOATARE  AGREGATE  MINERALE,  ALBA
IULIA , STRADA RETEZAT, solicitant SC DIROM INTERTRANS SRL” - retras 
 Art.10:  Aprobă  Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  LOCUINTA
INDIVIDUALA SI  LOCUINTE SEMICOLECTIVE,  ALBA IULIA,  STR.  VALEA



POPII, solicitant GIURGIU ELENA”, 
 Art.11:  Aprobă  Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  A  DOUA
LOCUINTA PE PARCELA, ALBA IULIA,  STR.  DRAGASANI,  solicitant  DEAC
SIMION SI DEAC IUSTINA DORINA”, 
 Art.12:  Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE COPERTINA CU
CARACTER  PROVIZORIU  PENTRU  TERASA,  ALBA  IULIA,  STR.  B-DUL
REVOLUTIEI, solicitant SC IDEAL MAX SRL” - retras
 Art.13:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE CENTRU DE ZI
PENTRU  COPII,  ALBA  IULIA,  STR.  VIILOR,  NR.53,  solicitant  ASOCIATIA
ILEANA PIENARIU”, 
 Art.14:  Aprobă  Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  SPATIU
COMERCIAL PRIN  EXTINDERE  LOCUINTA EXISTENTA (MAGAZIN  PIESE
AUTO) , ALBA IULIA, STR. PINULUI, NR.3, solicitant SULEA FLORIN DORIN”, 
 Art.15:Aprobă  Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  PENSIUNE
TURISTICA, ALBA IULIA, STR. MIRCEA ELIADE, NR.2A, solicitant  BACILA
DUMITRU IOAN si BACILA MELANIA”, 
 Art.16:  Aprobă  Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE  ANSAMBLU  DE
LOCUINTE COLECTIVE SI SPATII COMERCIALE, ALBA IULIA, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU, solicitant SC AUTOTRANS SRL”, 
 Art.17:  Aprobă  Planul  Urbanistic  Zonal  „REALIZARE  LAC  PISCICOL
PENTRU  AGREMENT  CU  EXPLOATARE  AGREGATE  MINERALE,  ALBA
IULIA, INTRAVILAN EXTRAVILAN, str.  DRAMBARULUI – DJ 953,  solicitant
IMPRESA PIZZAROTTI & C & POMPONIU CONSTRUCTII G.E.I.E.”, 
 Art.18:  Aprobă  Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE  COMPLEX
INDUSTRIAL – REAPROBAREA PREVEDERILOR ART.5, HCL NR.103/03.2007,
ALBA IULIA,  INTRAVILAN, STR.  CALUGARENI,  CALIN OLIVIU SI  CALIN
VIGIL reprezentant al proprietarilor”, 

13.  Stabilirea  volumului  și  prețului  masei  lemnoase  pe  anul  2016  pentru
populație.

14.  Însușirea documentației  de parcelare a unui imobil  (teren) situat  în Alba
Iulia, B-dul Revoluției lângă Bl. A4.

15. Însușirea documentației de parcelare pe spațiul comercial și extindere situat
în Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989 lângă Bl.A6.

16. Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentelor situate în Alba
Iulia. 

17. Acceptarea donației unor parcele pentru drum, strada Peleaga.
18. Parcelarea unui imobil situat pe strada Ștefan cel Mare, nr.6 Alba Iulia. 
19. Expertiza tehnică efectuată în Dosar nr. 373/176/2014.
20. Însușirea documentației de dezmembrare a unui imobil (c-ție) situat în Alba

Iulia, str. Mesteacănului, nr.18, bl.CM4.
21. Propunerea de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare -

retras.
22. Cesionarea contractelor de asociere nr.7798/2006 încheiate între Consiliul

local  al  municipiului  Alba  Iulia  și  S.C.GRUP CORINT S.R.L.  și  nr.  18079/2008



încheiat între Consiliul local al municipiului Alba Iulia și S.C.CORINT S.R.L. - retras
23.  Modificarea  Hotărârii  nr.244/2015  a  Consiliului  local  cu  privire  la

încheierea unui parteneriat de colaborare între Municipiul Alba Iulia și Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca și darea în administrare către U.T.C.N.a cantinei și a clădirii
fostului Incubator de afaceri din incinta Grupului Școlar Metalurgic Alba Iulia(Liceul
nr.2)  și  a  terenului  aferent  acestora  și  aprobarea  încheierii  unui  act  adițional  la
contractul de administrare nr.71.919/10.09.2015 încheiat între municipiul Alba Iulia și
Universitatea Tehnică din  Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții de mașini.

24. Modificarea Hotărârii nr.347/2015 a Consiliului local cu privire la înscrierea
dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia și aprobarea vânzării prin negociere
directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Francisca, nr.4B.

25. Prelungirea termenului contractului de asociere nr.9341/2006 încheiat între
Consiliul Local şi S.C.INDEPENDENT S.R.L. - retras.

26. Prelungirea termenului contractului de închiriere nr.6845/2004 încheiat între
Consiliul Local şi S.C.LUKOIL ROMANIA S.R.L. 

27. Preluarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție corespuzătoare cotei
proprietarului din blocurile de locuințe din municipiul Alba-Iulia incluse în programul
Operațional  Regional  2014/2020,  Apelul  de  Proiecte  POR/2016/3/3.1/A/1,  Axa
Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1 operațiunea A - clădiri rezidențiale.

Popa Pavel: ”Vă propun să trecem la  ordinea de zi. ”
 

1. Demisia domnului Bogățan Ioan din funcția de consilier local al municipiului
Alba Iulia.

          Se  dă cuvântul doamnei Georgeta Rânghet  care  prezintă proiectul de hotărâre
precum şi raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier  Raul Sebastian Tudoraşcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi  disciplină,  relaţii  cu  publicul,  probleme  ale  minorităţilor,  apărarea  ordinii  publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
         Raul Sebastian Tudoraşcu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Georgeta Rânghet: ”În ședința de data trecută domnul Ioan Bogățan și-a depus
demisia. Conform prevederilor legale trebuie să luăm act de demisia dumnealui și să
validăm următorul supleant pe lista partidului.”

Popa Pavel: ”Discuții dacă  mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun la vot
cine este pentru aprobarea acestui proiect?"  
       „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 107/2016

2. Validarea mandatului de consilier local al domnei Crâsnic Ioana Eugenia.
Se dă cuvântul  doamnei  Georgeta Rânghet care  prezintă proiectul de hotărâre

precum şi raportul de specialitate. 



Se dă cuvântul d-lui consilier  Raul Sebastian Tudoraşcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi  disciplină,  relaţii  cu  publicul,  probleme  ale  minorităţilor,  apărarea  ordinii  publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
         Raul Sebastian Tudoraşcu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Georgeta  Rânghet:  ”Pentru  validarea  mandatului  supleantului  este  nevoie  de
comisia  de validare:  domnul  Pleșa Gabriel,  domnul  Sandu Cornel  Stelian,  domnul
Vasile Crișan, domnul Raul Sebastian Tudorașcu.”

Marcel Jeler: ”Suntem trei din cinci.”
Pleșa Gabriel: ”E ok.”

Comisia de validare se retrage pentru verificarea legalității documentelor depuse
de către partid.

Georgeta  Rânghet:  ”Comisia  de  validare  a  constatat   că  doamna  Crâsnic
Eugenia Ioana este primul supleant pe listele Partidului Democrat Liberal la alegerile
locale  din  2012,  drept  pentru  care  hotărăște  validarea  mandatului  de  consilier  a
doamnei Crâsnic Ioana Eugenia.”

Crâsnic Ioana Eugenia: ”  Jur să respect Constituția  și legile tării și să fac, cu
bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor
orașului. 

Așa să-mi ajute Dumnezeu!“
Popa Pavel: ”Alte discuții? Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru aprobarea

acestui proiect?"  
       „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat 15 voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 108/2016

Părăsește sala de ședință doamna consilier Onețiu Cornelia Maria.

3.  Deplasarea  domnului  Comănici  Florin  –  șofer  în  cadrul  Primăriei
municipiului Alba Iulia în orașul Arnsberg – Germania în luna mai 2016.

Se prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de avizare din

partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ.

Vasile Crișan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Popa Pavel: ”Discuții? Nu sunt, așadar supun la vot. Cine este pentru?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 15  voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 109/2016



Revine în sala de ședință doamna consilier Onețiu Cornelia Maria.
Intră în sala de ședință domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu.

  4. Încheierea protocolului de colaborare dintre Ministerul Apărării Naționale și
Primăria municipiului Alba Iulia. 

Se dă cuvântul  doamnei Teofila Țîr  care  prezintă proiectul de hotărâre precum
şi raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier  Raul Sebastian Tudoraşcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi  disciplină,  relaţii  cu  publicul,  probleme  ale  minorităţilor,  apărarea  ordinii  publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
         Raul Sebastian Tudoraşcu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Georgeta Rânghet: ”Este vorba de o hotărâre de guvern mai veche prin care ni
s-a  transmis în administrare un teren pe Lalelelor, în vederea construirii de locuințe
ANL.  Întrucât  Agenția  Națională  a  Locuinței  și-a  exprimat  intenția   de  a  începe
construirea  de  locuințe,  încheiem  protocolul   cu  Ministerul  Apărării  în  vederea
transmiterii unui calup de locuințe către Ministerul Apărării la finalizare. Protocolul
este pe 10 ani cu posibilitate de prelungire.”

Popa Pavel: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?”
  „Fiind supus la vot, proiectul  și articolele a fost votat cu 17 voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 110/2016

5. Modificarea Hotărârii nr.  27/2010 a Consiliului local al municipiului Alba
Iulia. 

Proiectul este retras de pe ordinea de zi.

6. Recalcularea contribuţiei de întreţinere în Căminul pentru persoane vârstnice
Alba Iulia, în situaţia în care aceasta este egală cu costul mediu lunar de întreţinere
stabilit iar beneficiarul lipseşte din cămin o perioadă mai mare de 5 zile.
         Se dă cuvântul doamnei Bedelean Corina care prezintă proiectul de hotărâre
precum și raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ.

Vasile Crișan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Bedelean Corina: ”Este vorba de recalcularea contribuției pentru persoanele care
lipsesc mai mult de cinci zile din cămin. Sunt situații de spitalizare, lipsesc și din alte
motive din cămin și normal este să scadă  contribuția de hrană pe zilele respective.”

Popa Pavel: ”Discuții dacă  sunt? Nu sunt, așadar supun la vot cine este pentru
aprobarea acestui proiect?"  



       „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17  voturi pentru.”

 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 111/2016

7.  Încheierea  actului  adițional  nr.  2  la  acordul  de  parteneriat
nr.32959/54/05.05.2014 încheiat între Municipiul Alba Iulia prin DAS și Asociaţia SM
Speromax Alba, pentru susținerea financiară a "Centrului de informare și consiliere în
scleroză multiplă".
          Se dă cuvântul doamnei Olga Hașegan care prezintă proiectul de hotărâre
precum și raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ.

Vasile Crișan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Se dă cuvântul d-lui consilier  Rareș Buglea care prezintă raportul de avizare din
partea  Comisiei  Consiliului  Local  pentru  activităţi  ştiinţifice,  învăţământ,  cultură,
sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului.
   Rareș Buglea: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Olga  Hașegan:  ”Comisia  a  dat  aviz  favorabil.  Dacă  sunt  întrebări,  vă  stau  la
dispoziție.”

Popa Pavel: ”Discuții dacă  sunt?  Nu sunt, așadar supun la vot cine este pentru
aprobarea acestui proiect?"  
       „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru.”

 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 112/2016

   8. Delegarea prin concesiune a serviciului public de gestionare a câinilor fără
stăpân in municipiul  Alba Iulia.

Proiectul este retras de pe ordinea de zi.

9. Încheierea unui contract de comodat, pentru o perioada de până la 24 de luni,
între Municipiul Alba Iulia și  SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA,
având ca obiect rețea de distribuție de joasa tensiune LES.

Proiectul este retras de pe ordinea de zi.

Părăsește sala de ședință domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu.

10.  Aprobarea  ”Proiectului  de  îmbunătățire  a  eficienței  energetice  a
Municipiului Alba Iulia„.

Se dă cuvântul domnului Gabriel Armean care prezintă proiectul de hotărâre



precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier  Ioan Bogăţan care prezintă raportul de avizare din

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
          Ioan Bogăţan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Gabi Armean: ”Este vorba de hotărârea referitoare la programul  de îmbunătățire a
eficienței energetice a municipiului Alba-Iulia care este parte componentă  a strategiei de
dezvoltare locală și își propune niște obiective pentru reducerea consumului  de energie și
asigurarea unor condiții optime de consum energetic pe municipiu.”

Popa Pavel: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este pentru?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru și o abținere Medrea
Bogdan.”

S-a adoptat Hotărârea  113/2016

Pleșa Gabriel:  ”Numai o intervenție.  Vin de la OER unde sunt vicepreședinte.
Vestea bună este că am făcut pași mari la Bruxelles. Doar două municipalități au prezentat
raportul la ora aceasta, au fost verificate, monitorizate și s-a dat ok. Alba-Iulia și Bistrița.
Să știți că am făcut pași mari în direcția aceasta față de colegii din țară.”

11. Scoaterea din funcțiune și casarea unor obiecte de inventar și mijloace fixe.
         Se dă cuvântul domnului Inurean Ioan  care prezintă proiectul de hotărâre
precum şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier  Ioan Bogăţan care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
          Ioan Bogăţan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Inurean Ioan: ”În urma finalizării inventarului pe anul 2015, o anumită listă de
mijloace fixe au fost supuse propunerii de casare. Au vârsta.”

Popa Pavel: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este pentru?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea  114/2016

Revine în sala de ședință domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu.

12. Aprobarea unor documentații de urbanism 
Art.1:  Avizează Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE  LOCUINTE

INDIVIDUALE SI REALIZARE ACCES, MODIFICARE PUZ aprobat cu HCL NR.
306/11.2010, ART. 28,  ALBA IULIA, STR.  PETRU DOBRA,  solicitant LETERNA
VASILE, COROIU TRAIAN”, conform planului de situatie anexat.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă PUZ-ul  precum şi raportul de
specialitate.



Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea monumentelor  istorice şi  de
arhitectură.
         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Călin Hedviga: ”Avizează PUZ construire locuințe individuale. De fapt, este o
modificare de plan urbanistic. Suntem vis a vis  de Liceul Dorin Pavel, lângă blocul de
peste drum. Am avut aici o documentație care reglementa accesul la niște proprietăți.
Între timp, situația juridică s-a modificat iar propunerea are în vedere accesul la parcele
care sunt locuințe individuale.”

Popa Pavel: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar supun la
vot. Cine este pentru avizare.”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 17  voturi pentru.”

Art.2:  Avizează Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE  LOCUINTE
INDIVIDUALE,  ALBA  IULIA,  STR.  Dr.  AUREL  LAZAR,  solicitant GUSAT
RADU”, conform planului de situatie anexat.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă PUZ-ul  precum şi raportul de
specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea monumentelor  istorice şi  de
arhitectură.
         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Călin Hedviga: ”Tot avizează plan urbanistic zonal. Este vorba de un teren aflat
în cartierul Lalelelor, în prelungirea Crizantemelor cu Doctor Aurel Lazăr. Vorbim de
un  teren  relativ  mare,  de  aproximativ  3000  mp,  a  cărei  extindere  are  în  vedere
continuarea acestei străzi și posibilitatea unei parcelări pentru cinci parcele de locuințe
individuale.  Parcela  cea  mai  mică  propusă  are  460  mp.  Restul  prevederilor
regulamentului din zonă se mențin.”

Popa Pavel: ”Supun la vot avizarea acestui articol. Cine este pentru?”
”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 17  voturi pentru.”

 Art.3:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „AMPLASARE  LUCRARE  DE
ARTA -  AMPRENTA CETATII  ISTORICE  ALBA  IULIA”  ,  CETATEA  ALBA
CAROLINA, LATURA DE EST, solicitant  MUNICIPIUL ALBA IULIA”, conform
planului de situatie anexat.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă PUD-ul  precum şi raportul de
specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din



partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea monumentelor  istorice şi  de
arhitectură.
         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Călin Hedviga:  ”Municipiul  Alba-Iulia a amplasat  o operă de artă,  amprenta
Cetății pe latura de vest, pe traseul pietonal. Este vorba de această machetă din bronz.
Mai vrem să amplasăm unu și am considerat de cuviință să fie pe cealaltă parte, pe
latura  de  est.  Comisiile  au  avut  în  vedere  două  variante.  Varianta  1  este  varianta
Primăriei  municipiului Alba-Iulia și se referă la această zonă, chiar pe colț, pe traseul
de parcurgere dintre Poarta 2 și Poarta 3, chiar dacă semnalul acesta de intrare dinspre
șanțuri trebuie modificat.  Iar comisia tehnică a avut în vedere amplasarea  pe axul
dinspre  poartă  și  monument.  Vă  arăt  și  o  poză.  Vă  supun  atenției  cu  precădere
amplasamentul acesta retras deoarece, în fața monumentului  se arată că stau turiștii,
poposesc.  Se  mai  depun  și  coroane.  Prin  urmare,  aș  vrea  să  supun  votului
dumneavoastră amplasamentul acesta. Varianta 1. Vă arăt poza. Chiar aici pe margine.”

Iancu Gheorghe: ”Varianta 2 nu e bună. Varianta 1.”
Mircea Hava: ”Măi fraților! Este vorba de zonă! E bună zona!”
Popa Pavel: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar supun la

vot. Cine este pentru aprobarea acestui articol în varianta 1?”
”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 17  voturi pentru.”

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „REALIZARE PIATETA PUBLICA
SI AMPLASARE BUST ION LANCRANJAN,  ALBA IULIA, OARDA DE SUS,
STR. VICTORIEI solicitant  MUNICIPIUL ALBA IULIA”, conform planului  de
situatie anexat.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă PUD-ul  precum şi raportul de
specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea monumentelor  istorice şi  de
arhitectură.
         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”

Călin Hedviga: ”Tot municipiul Alba-Iulia are în vedere realizarea unui bust  al
lui Ion Lăncrănjan la Oarda de Sus. Am avut mai multe discuții. Ultima propunere pe
care v-o spun dumneavoastră este în acest spațiu public unde este capătul de transport
în comun, în ideea ca acel spațiu să fie amenajat cu o piațetă, loc de odihnă și loc de
comemorare. Este vorba de această zonă. Discuțiile pe care le-am avut și cu doamna
directoare  Silvia  Moldovan,  vom muta   și  stația  de  autobuz,  vom reevalua  spațiul
public.”



Mircea Hava: ”Acolo este un spațiu public generos. Noi am vrut să îl punem
exact unde s-a născut. Dar acolo avem o mare problemă cu proprietarii care nu vor să
audă că le punem acolo nu știu ce, de parcă le-ar face un mare rău!”

Călin Hedviga: ”Și pe trotuar nu este loc.”
Iancu Gheorghe: ”Nu sunt rude? Rude ceva? Nimic?”
Mircea Hava: ”E bine acolo.”
Popa Pavel: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar supun la

vot. Cine este pentru aprobare.”
”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 17  voturi pentru.”

Art.5:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  LOCUINTE
COLECTIVE MICI, ALBA IULIA, STR. HENRI COANDA, NR.10B, solicitant SC
SENIDO  SRL si  SC  ANET CONSTRUCT SRL”, conform planului  de  situație
anexat,  cu condiția ca pană la autorizare,  pentru parcela de acces să fie  schimbată
categoria de folosință în drum.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă PUD-ul  precum şi raportul de
specialitate.

  Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologice,  protecţia mediului  înconjurător,  conservarea monumentelor istorice şi  de
arhitectură.
         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil cu condiții acest proiect de hotărâre,
condiția fiind introdusă.”

Călin Hedviga: „PUD care se referă la construirea a două blocuri colective  cu
regim de înălțime P + 5, aproape de cartierul Anghel Saligny, pe un teren destul de
mare, care are o suprafață de 2900 mp. Accesul se face de pe această alee cu servitute.
Zona în care se propun cele două locuințe colective este o zonă reglementată de PUG
cu acest regim de înălțime. Câte 29 de apartamente pe tronson. Vă prezint studiul de
însorire din care rezultă că nu sunt umbrite vecinătățile și volumetria.”

Pocol Dorin: ”Și accesul?”
Călin Hedviga:  ”Accesul  știți  foarte  bine că  se  făcea  din strada  aceea   care

merge  din  Anghel  Saligny  spre  această  zonă  care  nu  se  află  în  proprietatea
beneficiarilor dar este instituită o servitute. Știți că am mai discutat despre aceasta.”

Vasile Crișan: ”Și locuri de parcare?”
Călin Hedviga: ”Locurile de parcare sunt câte un loc de apartament, în această

incintă. Comisiile au dat aviz favorabil. Condiția aș vrea să fie menținută. Și anume, ca
până la autorizare să fie schimbată categoria de folosință a terenului de acces în drum,
astfel încât ea nu mai poate fi obiectul altor discuții.”

Popa Pavel: „Alte discuţii dacă mai aveţi la acest articol? Nu sunt, aşadar supun
la vot. Cine este pentru aprobare cu condiția impusă?”

„Fiind supus la vot, articolul 5 a fost votat cu 17 voturi pentru.”

Părăsește sala de ședință domnul consilier Marius Presecan.



Art.6:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „SCHIMB DE DESTINATIE DIN
CASA IN VILA URBANA, ALBA IULIA, STR. PETRU DOBRA, NR.37B, solicitant
MANZALEANU  ROMEO  si  sotia  GEORGETA MANUELA,  CARPINISAN
GHORGHE”, conform planului  de  situație  anexat,  cu  condiția  obținerii,  până  la
autorizare, a avizului de mediu. 

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă PUD-ul  precum şi raportul de
specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea monumentelor  istorice şi  de
arhitectură.
         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil cu condiții acest proiect de hotărâre.”
         Călin Hedviga: ”Suntem în aceeași zonă, aproape de BCR. Peste drum, pe o
proprietate  privată  se  propune  schimb   de  destinație  dintr-o  casă  în  vilă  urbană.
Aceasta este casa existentă, pe această amprentă. Se propune vila urbană care este o
funcțiune turistică cu parter,  etaj și mansardă. Vă arăt și  o volumetrie. Este această
inserare  în  structura  de  locuințe  familiale.  Comisia  a  emis  o  condiție:  ca  până  la
autorizare să se obțină avizul de la mediu.”

Popa Pavel: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar supun la
vot. Cine este pentru aprobare cu condiția impusă.”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 16  voturi pentru.”

Art.7:  Aprobă  Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  SPATIU
COMERCIAL,  ALBA  IULIA,  STR.  TAKE  IONESCU,  NR.19,  solicitant
MOGHIROIU MARCEL”, 

Călin Hedviga: ”Beneficiarul îl retrage de pe ordinea de zi.”

Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE VILA TURISTICA,
ALBA  IULIA,  STR.  NICOLAE  TONITZA,  NR.  3,  solicitant MUNTEAN
OCTAVIAN  SI  MUNTEAN  DELIA AURELIA”, conform  planului  de  situație
anexat, cu condiția obținerii, până la autorizare, a avizului de mediu.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă PUD-ul  precum şi raportul de
specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea monumentelor  istorice şi  de
arhitectură.
         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil cu condiții acest proiect de hotărâre.”

Popa Pavel: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar supun la
vot.  Cine este  pentru aprobare cu condiția  impusă ca până la  autorizare să   obțină
avizul de la mediu.”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 16  voturi pentru.”



Art.9:  Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE VILA TURISTICA
SIL LAC  DE  AGREMENTCU  EXPLOATARE  AGREGATE  MINERALE,  ALBA
IULIA , STRADA RETEZAT, solicitant SC DIROM INTERTRANS SRL”, 

Călin Hedviga: ”Pentru că nu sunt îndeplinite condițiile, propun retragere.”
Pocol Dorin: ”Era cel din groapa Bărăbanțului?”
Călin Hedviga: ”Da.”
Pleșa Gabriel: ”Nu are aviz de la Mediu la articolul 9?”
Călin Hedviga: ”La articolul 9 nu are nici planșa să ne arate pe unde vin cu

agregatele și nici aviz de la Mediu.”

Art.10:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  LOCUINTA
INDIVIDUALA SI 3 LOCUINTE SEMICOLECTIVE, ALBA IULIA, STR. VALEA
POPII,  solicitant GIURGIU  ELENA”, conform  planului  de  situatie  anexat,  cu
condiția  ca  până  la  autorizare  să  se  prezinte  parcela  distinctă  destinată  străzii
reglementate urbanistic la care a fost schimbată categoria de folosință în drum.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă PUD-ul  precum şi raportul de
specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea monumentelor  istorice şi  de
arhitectură.
         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil cu condiții acest proiect de hotărâre .”
 Călin Hedviga: ”Pe Valea Popii, pe acest teren proprietate privată se propune
următoarea sistematizare: realizarea unei locuințe individuale iar pe terenul rămas spre
Valea  Popii  realizarea a  trei  locuințe  semicolective pe parcelă  proprie.  Consultarea
populației a fost realizată.”

Revine în sala de ședință domnul consilier Marius Presecan.

Pocol Dorin: ”Are de la vecini?”
Călin  Hedviga:  ”Consultarea  a  fost  îndeplinită   la  această  oră.  Vă  rog  să

menținem,  juridicul,  partea  aceea:  iar  la  autorizare  să  se  prezinte  parcela  distinctă
pentru realizarea străzilor.”

Mircea Hava: ”Strada aceasta. E strada lor? Nu?”
Pocol Dorin: ”Nu.”
Călin Hedviga: ”Deci, ei își propun pe o parcelă mare și o alee interioară, cum

ar veni. Iar cealaltă e strada reglementată prin PUZ  Alba Iulia - Micești.”
Marius  Adrian  Costinaș:  ”Și  unde  e  linia  punctată  e  granița  dintre  două

parcele?”
Călin Hedviga: ”Da. Parcela e împărțită în două de către această cale.”



Marius Adrian Costinaș:  ”Ce lățime va avea parcela aceasta? Pentru că vom
avea iarăși aceeași discuție pe care am avut-o în ședința de data trecută cu vecinii! Vă
aduceți aminte?”

Călin  Hedviga:  ”Va avea  lățimea reglementată  în  PUZ Alba Iulia  -  Micești.
Adică, 6 metrii.”

Albani Rocchetti Simone: ”Singura problemă e că strada aceea nu se poate face!
Nu se mai face niciodată!  E imposibil!  E în spatele casei  mele!  Și  știu exact  ce e
acolo!”

Marius Adrian Costinaș: ”Strada aceasta va deservi și parcela cealaltă.”
Călin Hedviga: ”Deci, această cale va fi cale de acces pentru al doilea rând de

case. Inclusiv pe aceasta.”
Marius Adrian Costinaș: ”Nu cea gri. Cea albă.”
Călin Hedviga: ”Cea albă nu poate deservi decât 1, 2  și 3.”
Marius Adrian Costinaș: ”Am înțeles. Deci, vecinii trebuie să își creeze, practic,

și ei.”
Pocol Dorin: ”E același proprietar.”
Călin Hedviga: ”Pentru că același proprietar își va împărți parcela în două. Deci,

această parcelă se împarte în parcelă pentru trei case, pentru realizarea străzii și încă o
parcelă pentru o singură locuință. Deci, se vor da 1, 2 autorizații. Prima pentru trei case
iar a doua pentru o singură casă.”

Albani Rocchetti  Simone: ”Am eu o completare  aici.  Pentru că înainte,  acel
drum care se vede acum era mult mai sus și era mult mai logic pentru că era lângă
pădure. Acum l-a coborât cu 50 de metrii și nu știu de ce.”

Laura Enache: ”Dar e și drumul respectiv!”
Mircea Hava: ”Care este logica lângă pădure?”
Albani Rocchetti Simone: ”Pentru că, lângă pădure e mai drept și dincolo e pe

coastă. Acolo e panta mare. 60 de grade.”
Mircea Hava: ”Eu, asta am vrut să întreb. Dar văd că eu întreb una și mi se

răspunde alta! Drumul e făcut pe parcela omului? Nu?”
Călin Hedviga: ”Da.”
Albani Rocchetti Simone: ”A lui, da! Cel alb!”
Mircea  Hava:  ”Domnule!  Să  și-l  facă  dacă  vrea  dedesupt  sau  deasupra!  E

problema lui! Dar tu ai dreptate. Îi va fi mult mai greu. Dacă așa vrea, așa să și-l facă!”
Paul  Voicu:  ”Domnul  Simone!  Vorbesc  de  drumul  gri!  Niciodată  nu

reglementăm  aici  probleme  juridice!  Reglementăm  probleme  urbanistice!  Terenul
rămâne tot al omului. ÎN CF e al omului. Numai că îl dă pentru utilitate publică. Pe
hârtie, urbanistic. Dar nu l-a dat din CF. Dacă vrem noi, Consiliul local, ceea ce tot
spunea  domnul  Primar,  când  vine  cu  alt  proiect  ca  să  îl  predea  tot  drumul,  câți
proprietari sunt, prin biroul de cadastru, vine cu o documentație topo și dacă vreți sau
nu vreți, în Consiliul local să preluați drumul ca donație.”

Mircea Hava: ”Lucrul acesta vi l-am explicat de 1000 de ori. Și chiar vreau să
vă mai spun încă odată acum, chiar dacă suntem la final de mandat, că o chestiune
urbanistică reglementează o chestiune cum ar fi din punct de vedere urbanistic. Că din
punct de vedere juridic proprietatea rămâne tot al proprietarului.”



Pocol Dorin: ”Haideți să votăm!”
Popa Pavel: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar supun la

vot. Cine este pentru aprobare cu condiția ca până la autorizare să se prezinte parcela
distinctă destinată străzii reglementate urbanistic la care a fost schimbată categoria de
folosință în drum?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 17  voturi pentru.”

Părăsește sala de ședință domnul consilier Albani Rocchetti Simone.

Art.11:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  A  DOUA
LOCUINTA PE PARCELA, ALBA IULIA, STR.  DRAGASANI,  NR.29,  solicitant
DEAC  SIMION  SI  DEAC  IUSTINA DORINA”, conform  planului  de  situatie
anexat

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă PUD-ul  precum şi raportul de
specialitate.
 Călin Hedviga: ”Avem un PUD pentru a doua locuință pe parcelă. Este vorba de
această parcelă. Locuința existentă. A doua locuință presupune încă o casă a familiei în
curtea proprie. Vă arăt și niște poze, cam cum s-ar organiza curtea. Comisia favorabil
cu condiția ca până la aprobare să se completeze documentația cu parcurgerea etapei de
consultare a populației. Condiția a fost îndeplinită.”

Popa Pavel: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar supun la
vot. Cine este pentru aprobare?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 16  voturi pentru.”

Art.12:  Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE COPERTINA CU
CARACTER  PROVIZORIU  PENTRU  TERASA,  ALBA  IULIA,  STR.  B-DUL
REVOLUTIEI, solicitant SC IDEAL MAX SRL”.

Călin Hedviga: ”Proiectul este retras de pe ordinea de zi. Condițiile nu au fost
îndeplinite.”

Art.13: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE CENTRU DE ZI
PENTRU  COPII,  ALBA IULIA,  STR.  VIILOR,  NR.53,  solicitant ASOCIATIA
ILEANA PIENARIU”, conform planului de situatie anexat.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă PUD-ul  precum şi raportul de
specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea monumentelor  istorice şi  de
arhitectură.
         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”



 Călin Hedviga: ”Construire Centru de zi pentru copii pe strada Viilor. Suntem pe
strada Ferdinand cu Viilor,  înainte de a urca pe pasaj.  Terenul este  un teren  cu o
suprafață de 600 mp.”

Popa Pavel: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar supun la
vot. Cine este pentru aprobare?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 16  voturi pentru.”

Art.14:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  SPATIU
COMERCIAL PRIN  EXTINDERE  LOCUINTA EXISTENTA (MAGAZIN  PIESE
AUTO)  ,  ALBA  IULIA,  STR.  PINULUI,  NR.3,  solicitant SULEA  FLORIN
DORIN”, conform planului de situatie anexat.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă PUD-ul  precum şi raportul de
specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea monumentelor  istorice şi  de
arhitectură.
         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Călin  Hedviga:  ”Construire  spații  comerciale  prin  extinderea  unei  locuințe.
Suntem pe strada Pinului, în partea de vest a orașului. Aceasta este parcela. Este vorba
de o parcelă de 1400 mp. Locuința este aceasta și extinderea se face lateral cu acest
spațiu comercial cu regim de înălțime  parter.”

Popa Pavel: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar supun la
vot. Cine este pentru aprobare?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 16  voturi pentru.”

Art.15:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  PENSIUNE
TURISTICA,  ALBA IULIA, STR. MIRCEA ELIADE, NR.2A,  solicitant BACILA
DUMITRU IOAN si BACILA MELANIA”, conform planului de situatie anexat, cu
conditia, ca la autorizare, sa se prezinte parcelele aferente dezvoltarii tramei stradale la
care a fost schimbata categoria de folosinta in drum.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă PUD-ul  precum şi raportul de
specialitate.
 Călin Hedviga: ”Se revine cu PUD pentru construire pensiune turistică în capăt
la bulevardul Transilvaniei unde este această parcelă reglementată de PUZ Șeigău și de
PUG, din care rezultă că pensiunea se poate realiza cu condiţia să fie donate capetele
acestea de teren pentru a se realiza curburile respective. Deci, aici suntem. Capăt de
Transilvania  cu  catedrala  părintelui  Buda,  Seminarul  Ortodox  şi  parcela  aferentă
reglementării pentru pensiune. Comisia a dat aviz favorabil cu condiţia ca la autorizare



să se prezinte parcelele aferente dezvoltării tramei stradale la care a fost schimbată
categoria de folosinţă în drum.”
 Popa Pavel: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar supun la
vot. Cine este pentru aprobare cu condiţia impusă de comisie?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 16  voturi pentru.”

Revine în sala de şedinţă domnul consilier Albani Rocchetti Simone.

Art.16:  Aprobă Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE
LOCUINTE COLECTIVE SI SPATII COMERCIALE, ALBA IULIA, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU, solicitant SC AUTOTRANS SRL”, conform planului de situatie
anexat.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă PUZ-ul  precum şi raportul de
specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea monumentelor  istorice şi  de
arhitectură.
         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Călin Hedviga: ”Construire ansamblu locuinţe colective şi spaţii comerciale la
parter.  Ştiţi  că  am avut  aici  reglementat  magazinul  Peny.  Iar  pe  terenul  rămas  se
propune  un  număr  de  tronsoane  cu  P  +  3  şi  P  +  5,  un  ansamblu  de  locuinţe
individuale.”

Popa Pavel: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar supun la
vot. Cine este pentru aprobare?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 17  voturi pentru.”

Art.17:  Aprobă Planul  Urbanistic  Zonal  „REALIZARE  LAC  PISCICOL
PENTRU  AGREMENT  CU  EXPLOATARE  AGREGATE  MINERALE,  ALBA
IULIA, INTRAVILAN EXTRAVILAN, str.  DRAMBARULUI – DJ 953,  solicitant
IMPRESA  PIZZAROTTI  &  C  &  POMPONIU  CONSTRUCTII  G.E.I.E.”,
conform planului de situatie anexat.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă PUZ-ul  precum şi raportul de
specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea monumentelor  istorice şi  de
arhitectură.
         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”



 Călin Hedviga: ”Lângă autostradă, realizare lac piscicol, zonă de agrement şi
exploatare agregate minerale, pe teren şi extravilan şi intravilan. Sunt îndeplinite toate
avizele, inclusiv Ministerul Agriculturii.”

Popa Pavel: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar supun la
vot. Cine este pentru aprobare?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 17  voturi pentru.”

Art.  18:  Aprobă Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE  COMPLEX
INDUSTRIAL – REAPROBAREA PREVEDERILOR ART.5, HCL NR.103/03.2007,
ALBA IULIA, INTRAVILAN, STR. CALUGARENI, solicitant CALIN OLIVIU SI
CALIN VIGIL reprezentant al proprietarilor”, conform planului de situatie anexat.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă PUZ-ul  precum şi raportul de
specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea monumentelor  istorice şi  de
arhitectură.
         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Călin Hedviga: ”Solicită reaprobarea acestei documentaţii de urbanism în zona
industrială.  Deoarece  a  produs  efecte  înainte  de  aprobarea  PUG-ului  şi  vor  să  îl
preluăm în forma în care a fost aprobat în 2007. E vorba de o zonă de industrie cu
capacitate dublă în parcele mici.”

Popa Pavel: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar supun la
vot. Cine este pentru aprobare?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 17  voturi pentru.”

Ar  t.19    Se stabileste, pentru documentatiile de urbanism PUD de la art.3, art.4,
art.5, art.6 art.7, art.8, art.9, art.10, art.11 si art.12 perioada de valabilitate de 3 ani.
 Popa Pavel: „Supun la vot. Cine este pentru?”

„Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 17 voturi pentru.”

Ar  t. 20 Se stabileste, pentru documentatia de urbanism PUZ de la art.13, art.14
si art.15 perioada de valabilitate pana la aprobarea unei alte documentatii de urbanism
pe terenul reglementat.

Popa Pavel: „Supun la vot. Cine este pentru?”
„Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 17 voturi pentru.”

Popa Pavel: ”Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu articolele. Cine
este pentru?”

”Fiind supus la vot, proiectul împreună cu articolele a fost votat cu 17 voturi
pentru.”



S-a adoptat Hotărârea nr. 115/2016

13.  Stabilirea  volumului  și  prețului  masei  lemnoase  pe  anul  2016  pentru
populație.
 Se dă cuvântul domnului Popon Emil  care prezintă proiectul de hotărâre
precum și raportul de specialitate.

Se dă cuvântul  d-lui  consilier   Pleşa  Gabriel  care  prezintă  raportul  de
avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea  domeniului  public  şi  privat,
agricultură.
          Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Popon Emil: „E vorba de volumul de masă lemnoasă ce trebuie recoltat în
2016. Şi e preţul. Volumul de 1800 metrii cubi de pe fondul forestier de 940 de
hectare şi preţul de 80 de lei pe picior la populaţie. 80 de lei pe metru cub. Iar cel
care este în excedent şi nu se consumă la populaţie, la agenţi economici. Licitaţia
pleacă de la acelaşi preţ de 80 lei/metru cub/picior.”
 Paul Voicu: „Eu aş prefera. Domnul Popon, să spuneţi încă odată că preţul
se face prin Ocolul Silvic, cu care avem contractul semnat. Nu merge nimeni să îşi
taie cu drujba din pădure.”

Pocol Dorin: ” Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, supun la
vot. Cine este pentru?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 116/2016

14. Însușirea documentației  de parcelare a unui imobil  (teren) situat  în Alba
Iulia, B-dul Revoluției lângă Bl. A4.

Se dă cuvântul doamnei Aurica Groza  care prezintă proiectul de hotărâre precum
și raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
          Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Aurica Groza: „Însuşirea unei documentaţii de dezmembrare.”
Popa Pavel: ” Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, supun la vot.

Cine este pentru?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 117/2016



 15. Însușirea documentației de parcelare pe spațiul comercial și extindere situat
în Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989 lângă Bl.A6.

Se dă cuvântul doamnei Aurica Groza  care prezintă proiectul de hotărâre precum
și raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
          Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Aurica Groza: „Însuşirea unei documentaţii de dezmembrare privind un imobil
şi extindere spaţiu comercial.”

Popa Pavel ” Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, supun la vot. Cine
este pentru?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 118/2016

16. Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentelor situate în Alba
Iulia. 

Se dă cuvântul doamnei Aurica Groza  care prezintă proiectul de hotărâre precum
și raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
          Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Aurica  Groza:  „Atribuire  în  proprietate  aferent  apartamentelor,  proprietate
particulară. E vorba de două apartamente.”

Popa Pavel: ” Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 119/2016

17. Acceptarea donației unor parcele pentru drum, strada Peleaga.
Se dă cuvântul  doamnei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  și

raportul de specialitate.
   Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
          Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Aurica  Groza:  „Acceptarea  unei  donaţii  pe  strada  Peleaga,  între  Miceşti  şi
Bărăbanţ.  V-am făcut şi  plan de încadrare. Este preluată diferenţa. Iar aici,  cei doi
proprietari au trei parcele create conform PUZ-ului şi au venit să facă cedarea celor
trei parcele. Sunt pe acelaşi drum.”



Popa Pavel:  ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun la vot
cine este pentru?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru şi un vot împotrivă
Raul Sebastian Tudoraşcu. ”

S-a adoptat Hotărârea nr. 120/2016

18. Parcelarea unui imobil situat pe strada Ștefan cel Mare, nr.6 Alba Iulia. 
Se dă cuvântul  doamnei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  și

raportul de specialitate.
   Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
          Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Aurica  Groza:  „Este  parcelarea  şi  înscrierea  dreptului  de  proprietate  a
municipiului asupra unei parcele de teren aflate pe strada Ştefan cel Mare, nr. 6. Aici
este vorba de un teren expropriat, pentru care proprietarul solicită să îl cumpere.”

Popa Pavel  ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun la
vot cine este pentru?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru. ”

S-a adoptat Hotărârea nr. 121/2016

Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Paul Voicu.

          19. Expertiza tehnică efectuată în Dosar nr. 373/176/2014.
 Se dă cuvântul  doamnei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  și
raportul de specialitate.
   Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
          Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Aurica Groza: „Este o neînsuşire de expertiză tehnică extrajudiciară pentru un
imobil  situat  în  strada  Mihai  Viteazul,  nr.  1.  S-a  făcut  o  acţiune  de rectificare  de
suprafaţă iar terenul este proprietatea Statului Român.”

Popa Pavel  ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun la vot
cine este pentru neînsuşire?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru. ”

S-a adoptat Hotărârea nr. 122/2016



        20. Însușirea documentației de dezmembrare a unui imobil (c-ție) situat în
Alba Iulia, str. Mesteacănului, nr.18, bl.CM4. 
     Se dă cuvântul doamnei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.

     Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare
din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
          Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
       Aurica Groza: „Este însuşirea unei documentaţii de dezmembrare. Tot aşa, o
extindere de spaţiu comercial pe strada Mesteacănului.”

Popa Pavel  ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun la
vot cine este pentru?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru. ”

S-a adoptat Hotărârea nr. 123/2016

     21.  Propunerea  de  atribuire  în  proprietate  a  terenului  aferent  caselor
particulare - retras.

     22.  Cesionarea  contractelor  de  asociere  nr.7798/2006  încheiate  între
Consiliul  local  al  municipiului  Alba  Iulia  și  S.C.GRUP CORINT S.R.L.  și  nr.
18079/2008 încheiat între Consiliul local al municipiului Alba Iulia și S.C.CORINT
S.R.L. - retras

     Revine în sala de şedinţă domnul consilier Paul Voicu.

     23.  Modificarea  Hotărârii  nr.244/2015 a  Consiliului  local  cu  privire  la
încheierea  unui  parteneriat  de  colaborare  între  Municipiul  Alba  Iulia  și
Universitatea  Tehnică din Cluj-Napoca  și  darea în  administrare  către  U.T.C.N.a
cantinei  și  a  clădirii  fostului  Incubator  de  afaceri  din  incinta  Grupului  Școlar
Metalurgic  Alba  Iulia(Liceul  nr.2)  și  a  terenului  aferent  acestora  și  aprobarea
încheierii  unui  act  adițional  la  contractul  de  administrare  nr.71.919/10.09.2015
încheiat  între  municipiul  Alba  Iulia  și  Universitatea  Tehnică  din   Cluj-Napoca,
Facultatea de Construcții de mașini.
        Se dă cuvântul domnului Ioan Inurean care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.

       Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare
din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
           Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
        Ioan Inurean: „În şedinţa de data trecută aţi solicitat să venim cu proiect de
modificare la HCL nr. 244/2015. Universitatea Tehnică a cerut să nu fie menţionată
în contract doar cum au venit ei prima dată, doar pe facultatea de mecanică ci toată



Universitatea. De ce? Pentru că, se pare că la discuţiile cu investitorii li s-au cerut
iniţieri şi din alte domenii. Şi ca atare, mergem pe act adiţional.”

    Popa Pavel  ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun la vot
cine este pentru?”

  ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  16  voturi  pentru  şi  un  vot
împotrivă Raul Sebastian Tudoraşcu. ”

S-a adoptat Hotărârea nr. 124/2016

24. Modificarea Hotărârii nr.347/2015 a Consiliului local cu privire la înscrierea
dreptului  de  proprietate  a  municipiului  Alba  Iulia  și  aprobarea  vânzării  prin
negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Francisca, nr.4B.

 Se dă cuvântul  domnului  Ioan Inurean care prezintă  proiectul  de hotărâre  și
raportul de specialitate.
   Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
          Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Ioan Inurean: „La acest proiect, aţi solicitat data trecută să venim  cu modificare.
În acest sens am modificat art. 3 şi 4 din hotărâre şi am introdus: însuşeşte raportul de
evaluare efectuat de către  evaluator Roşu la suma de 97280 euro cu TVA inclus.”

Popa Pavel  ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun la vot
cine este pentru?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri Marius
Adrian Costinaş, Raul Sebastian Tudoraşcu. ”

S-a adoptat Hotărârea nr. 125/2016

25. Prelungirea termenului contractului de asociere nr.9341/2006 încheiat între
Consiliul Local şi S.C.INDEPENDENT S.R.L. - retras.

26. Prelungirea termenului contractului de închiriere nr.6845/2004 încheiat între
Consiliul Local şi S.C.LUKOIL ROMANIA S.R.L. 
 Se dă cuvântul  domnului  Ioan Inurean care prezintă  proiectul  de hotărâre  și
raportul de specialitate.

   Se dă cuvântul  d-lui  consilier  Pleşa  Gabriel  care  prezintă  raportul  de
avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea  domeniului  public  şi  privat,
agricultură.
       Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."



 Ioan Inurean: „Este o prelungire de termen la contractul cu Lukoil România.”

Popa Pavel  ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun la vot
cine este pentru?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru. ”

S-a adoptat Hotărârea nr. 126/2016

27. Preluarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție corespuzătoare cotei
proprietarului  din  blocurile  de  locuințe  din  municipiul  Alba-Iulia  incluse  în
programul  Operațional  Regional  2014/2020,  Apelul  de  Proiecte
POR/2016/3/3.1/A/1, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1 operațiunea A -
clădiri rezidențiale.
 Se dă cuvântul  doamnei Olga Hașegan care prezintă proiectul  de hotărâre și
raportul de specialitate.

   Se dă cuvântul d-lui consilier  Rareș Buglea care prezintă raportul de avizare din
partea  Comisiei  Consiliului  Local  pentru  activităţi  ştiinţifice,  învăţământ,  cultură,
sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului.
   Rareș Buglea: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

  Olga Hașegan:  „Se aprobă preluarea  de către  UAT municipiul
Alba Iulia a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie pentru creşterea eficienţei
energetice  a  clădirilor  rezidenţiale.  Primăria  Alba  Iulia  intenţionează  să  depună
cereri de finanţare pentru reabilitarea unor blocuri din municipiul Alba Iulia. S-a
iniţiat acest proiect pentru acordarea unor ajutoare de natură socială, acolo unde
ghidul ne permite. Prin acest proiect s-au stabilit criteriile şi condiţiile de acordare a
acestor ajutoare.”

Popa Pavel  ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun la
vot cine este pentru?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru. ”

S-a adoptat Hotărârea nr. 127/2016

II. Diverse
1. Călin Hedviga: „Este o plângere prealabilă cu nr.  37582/13. 04. 2016. V-am

prezentat-o şi luna trecută. Strada Izvorului, cartierul La Recea, aproape de cartierul la
Recea.  În  2004  proprietarul  terenului  a  întocmit  un  plan  urbanistic  pentru  a  crea
această cale de acces care este ca o stradă, cu scopul de a parcela acest teren şi vinde.
În documentaţia de urbanism s-au menţinut  arterele reglementate anterior.  Doamna
Clonţa este proprietara terenului aflat la strada Izvorului şi contestă tot felul de lucruri,
pe care eu nu pot decât să vi le enumăr. Că de ce municipiul Alba Iulia şi-a permis să
creeze drum de utilitate publică?  Această stradă nu este un drum de utilitate publică.



Nu a fost creată de către municipiu. A fost aprobat de dumneavoastră, consilierii locali,
la parcelarea proprietarului. Acum, la cumpărarea parcelelor, utilizarea lui de către toţi
vecinii. Şi mai este o problemă. De ce am dat denumire de stradă privată? Acum, dacă
se retrage denumirea,  înseamnă că toate aceste  parcele nu vor mai  avea adrese de
imobil  în  municipiul  Alba  Iulia.  Nu pot  avea  alocate  contracte  de utilităţi,  nu  pot
obţine autorizaţie de construire. Evident că această stradă, cale este o stradă privată.
Are reglementată  servitutea cu caracter temporar şi ea se poate anula la o solicitare a
beneficiarilor. Deci, nu este o problemă.”

Pleşa Gabriel: „În consecinţă?”
Călin Hedviga: „În consecinţă, am un demers de 6 pagini! Nu am înţeles care

este vina municipiului Alba Iulia că a fost de acord cu crearea acestei străzi solicitate
de  către  proprietarul  privat.  Eventual,  vina  ar  fi  denumirea.  Putem retrage  dar  nu
foloseşte  proprietăţii  private  ci  o  dezavantajează.  Nu ştiu  ce  să  vă zic.  Vă rog să
hotărâţi dumneavoastră!”

Mircea Hava: „Doamna arhitectă! Răspundeţi-i exact ce ne-aţi spus nouă! Şi cu
asta, basta! Există instanţă! Domnul avocat abia aşteaptă!”

Marcel Jeler: „Se menţine hotărârea!”
Mircea Hava: „Dacă doreşte, poate să facă altă propunere urbanistică.”
Călin Hedviga: „V-am scris o concluzie: în situația în care accesul la parcelele

construibile  se  realizează   pe  alte  terenuri  decât  aleea  de  acces  denumită  strada
Clopoțelului, această cale de acces cu servitute  își pierde funcția și se poate renunța la
reglementarea urbanistică în vigoare prevăzută de PUG. Altă concluzie nu am.”

Mircea Hava:  „Când s-a  cumpărat  a  fost  ok!  După aceea s-a  gândit:  ia  să-i
ciugulesc eu pe vecinii mei care şi-au construit! Că asta e treaba! Şi în toată această
chestiune încearcă să împingă municipiul!  Trebuie să ieşim, nu elegant ci pe lege,
frumos din această dispută a dânsei cu vecinii. Nu au decât să îşi facă business-urile!
Nu e singurul caz!”

2. Aurica Groza: „E vorba de solicitarea nr. 38836/15. 04. 2016 adresată de
Biserica Penticostală situată pe strada Târgului, nr. 16, care doreşte să îi atribuim în
proprietate  prin  ordin  al  prefectului  o  diferenţă  de  110  mp,  cât  are  în  spatele
proprietăţii şi îl foloseşte. Problema este că ei nu se încadrează în prevederile ordinului
şi  nu  se  încadrează  nici  în  Legea  nr.  239/2007,  pentru  că  acolo  trebuiau  să  aibă
transmis dreptul de folosinţă. Ceea ce nu este la dânşii. Mai mult decât atât, vreau să
vă informez că printr-o hotărâre  din 2015, dânşilor le-a fost făcută evaluarea pentru
vânzare.”

Marcel Jeler: „Ca urmare, le transmitem răspunsul în sensul prezentat.”

3. Popa  Pavel: ”Avem raportul  de  deplasare  cu  nr.  36729/11.  04.  2016  al
domnului viceprimar  Paul Voicu în Elveția.”

 4.  Marcel  Jeler: „Mai  avem  o  solicitare  cu  nr.  40447/21.  04.  2016  de  la
Asociaţia de proprietari nr.  36 care întâmpină greutăţi   la obligativitatea întreţinerii



spaţiului  verde,  domeniul  public.  Şi  ca  urmare  solicită  ca  şi  Consiliul  local  să
programeze o şedinţă. Şi ne spune domnul Anghel  Ioan şi când să fie şedinţa, chiar
dacă se suprapune cu campania electorală.”

Mircea Hava: „Am vorbit cu dânsul. Am vorbit cu domnul Anghel. Acolo sunt
probleme legate de asociaţii în care nu ne băgăm şi este problema legată de spaţiul
verde  pe care ei nu mai pot! Exact ca şi cu terenul de la solicitarea anterioară! S-a
putut! Acum nu se mai poate! Nu se poate, nu se poate! Nu vom lăsa bălăriile acolo!
Niciodată nu le-am lăsat! Însă, au fost printre puţinele asociaţii care îşi tăiau iarba.
Ştiţi care este problema? De ce în parcuri se tunde iarba şi în faţă la blocuri nu?”

5. Marcel Jeler: „Următoarea solicitare cu nr. 40279/20. 04. 2016 este de la
seminarul Teologic.”

Silvia Moldovan: „Vă spun eu despre solicitare pentru că fac parte din consiliul
de administraţie al şcolii. Deci, în şcoala respectivă, aşa cum rezultă de acolo învaţă
400 şi ceva de copii. Curtea arată jalnic. Nu e amenajat nimic. E drept că ei sunt cu
incinta în construcţii.”

Pleşa Gabriel: „E şcoală nouă?”
Silvia Moldovan: „Funcţionează de vreo patru ani seminarul. Acum s-a construit

biserica.  Se construieşte cantina. Dar curtea este imensă acolo. Se mai vrea şcoală
acolo, se mai vrea sală de sport. Ei vor face în continuare, vor dezvolta în continuare
obiectivele acestea dar o minimă condiţie pentru circulaţia copiilor spre şcoală, spre
sălile de clasă se impune obligatoriu. Sunt numai denivelări acolo, agregate încolo-
încoace, o potecă. Şi în faţa şcolii, cât ar fi aproximativ 1000 mp, mă rog, vor un
sprijin.”

Pocol Dorin: „Nu trebuie să fie breteaua acolo?”
Silvia Moldovan: „Da. La baza acelei bretele care trebuia să fie.”
Mircea Hava: „Este exact povestea aceea pe care v-am spus-o de foarte multe

ori. Când li s-a dat terenul, l-au luat tot!Acum vin şi e altă bisericuţă! A fost! Înainte
era  domeniul  public,  ceea  ce  am spus  tot  timpul:  lăsaţi-le  în  domeniul  public  al
municipiului! Că nu e nici al nostru! E al oraşului! Şi atunci, putem să intervenim fără
probleme! Acum, trebuie să găsim o soluţie normală! Să nu vină cineva să spună că
noi am pavat o proprietate care nu este a noastră!

Silvia Moldovan: „Nu se pune problema să pavăm, ci să li se dea bani.”
Mircea Hava: „Să le dăm bani!”
Silvia Moldovan: „Ceva bani în sensul acesta.”
Mircea Hava: „Va trebui să găsim soluţia, cât costă, cum costă.”
Silvia Moldovan: „Este tot. Eu am făcut un calcul. Am luat oferte şi au tot acolo.

Este rezonabilă.”
Nicolaie  Moldovan:  „Avem  o  propunere  pentru  a  rezolva  ceea  ce  spunea

doamna  Silvia.,  venită  din  partea  Arhiepiscopiei,  care  ne  propune  un  contract  de
superficie pentru a prelua o parte din terenul pe care ei îl deţin în proprietate acolo şi în
interiorul incintei.”

Mircea Hava: „Domnul Moldovan! A fost o discuţie cu ei.  Şi  acum am altă
discuţie cu ei. Şi de data aceasta le-am spus: măi fraţilor, voi aveţi o singură chestie!



Plus! Ei, de data aceasta va trebui să faceţi şi voi! Va trebui să îi învăţ  tabla scăderii!”
Pocol Dorin: „Mi se pare corect!”
Nicolaie Moldovan: „Dacă depunem proiectul pe POR. În proiectul pe POR să

rezolvăm şi curtea. Poate reuşim.”
Silvia Moldovan: „Este imensă curtea.”

6.  Pleşa  Gabriel: „O  intervenţie  scurtă.  Este  vorba  de  solicitarea  cu
nr. 39741/19. 04. 2016 a doamnei Bulgaru Miriam Bianca.  A venit mama acestei fete.
Cred că aţi  citit.  Are rezultate excepţionale.  Propunerea mea ar  fi  pentru Consiliul
local,  dacă  nu  vom reuşi  un  sprijin  financiar  pentru  pregătirea  fetei,  cel  puţin  o
premiere pentru că vin zilele oraşului şi vom avea fondul de premiere. Eu am rugat
fetele să multiplice şi până la şedinţa viitoare să ne gândim puţin cum am putea să
procedăm.”

7.  Popa  Pavel: „Domnul  consilier  local  Pocol  Dorin  şi-a  depus  demisia
înregistrată la Primăria municipiului Alba-Iulia sub nr. 41137/2016.”

Pocol Dorin: „Domnilor colegi, doamnelor! Vreau să vă spun că a fost o onoare
şi o plăcere în toţi aceşti ani. Vă doresc succes tuturor.”

Popa Pavel:  „Discuții  dacă  mai  aveți?  Nu sunt,  aşadar  declar  şedinţa  de azi
închisă.”

Alba Iulia, 22 aprilie 2016

   PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                 SECRETAR
                         Consilier                                                 Marcel Jeler

    Popa Pavel






