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PROCES VERBAL

Încheiat azi 23 decembrie  2008, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local 
al municipiului Alba Iulia.

Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  819/2008  a  Primarului 
municipiului Alba Iulia.

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local sunt publice.
Popa Pavel: “Conform înţelegerii anterioare preşedintele şedinţei este domnul 

Bogăţan Ioan.”
Bogăţan Ioan:  “Sunt  onorat  să  conduc această  şedinţă  de sfârşit  de  an.  Mă 

bucur să fiu alături de dumneavoastră. Dau cuvântul domnului secretar.”
Marcel  Jeler:  „Conform regulamentului,  supun  la  vot  aprobarea  procesului 

verbal de la şedinţa anterioară.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19  voturi pentru."
 Bogăţan Ioan: "Din totalul de 21 de consilieri aleşi, sunt prezenţi 19 consilieri. 

Lipsesc domnii consilieri Breaz Valer Daniel şi Todoran Matei Radu, deci şedinţa 
noastră este legal constituită."

Domnilor consilieri doresc să precizez faptul că, la lucrările şedinţei noastre 
participă: d-nul secretar Marcel Jeler, d-nul viceprimar Paul Voicu, d-nul viceprimar 
Bogăţan Ioan, d-na Lucia Man - şef birou Resurse umane, relaţii internaţionale, d-na 
Aurica Groza – şef birou cadastru,  d-na Silvia Moldovan,  d-na Mirela Popescu – 
consilier juridic  precum şi presa.

Bogăţan Ioan: "Domnilor consilieri înainte de a se trece la dezbaterea punctelor 
înscrise pe ordinea de zi,  trebuie să stabilim ce modalitate  de vot vom folosi.  Eu 
propun să folosim votul deschis prin ridicare de mâini."

Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 19 voturi pentru.
Marcel Jeler: "Pe ordinea de zi  aveţi 25 proiecte de hotărâre iar peste ordinea 

de zi au fost introduse proiectele cu numerele 26, 27, 28:
26. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor imobile către 

Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba-Iulia.
27.  Proiect  de hotărâre privind însuşirea documentaţiei  tehnice de parcelare 

pentru  imobilul  (spaţiu  comercial)  situat  în  Alba-Iulia,  B-dul  Victoriei,  nr.  127, 
bl. 115.

28. Rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba 
Iulia pe anul 2008 

Bogăţan  Ioan:  "Domnilor  consilieri  supun  la  vot  dacă  sunteţi  de  acord  cu 
ordinea de zi modificată."

Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată în unanimitate.
Bogăţan Ioan: “Domnul primar doreşte să vă transmită urările sale de sfârşit de 

an.”



Paul Voicu: “Domnul primar, vă rog aveţi cuvântul.”
Domnul primar Mircea Hava: “Bună ziua. Îmi pare rău că nu sunt cu voi acum 

la  ultima  şedinţă  din  acest  an.  Sunt  la  Bucureşti.  Nu pentru  mine  ci  pentru  toţi, 
indiferent de culoarea politică. Cred că lucrurile care s-au făcut pentru Alba-Iulia se 
vor vedea. Vă mulţumesc la toţi pentru munca pe care aţi depus-o în acest an. Sunt 
sigur că o să lucrăm în continuare foarte bine. Vă urez la toţi multă, multă sănătate. În 
primul rând sănătate şi sărbători fericite. Moşul, pentru că aţi fost cuminţi să vă aducă 
la fiecare ce i-aţi scris în scrisoare. Să ne vedem cu bine. Poate o să vă spun lucrul 
acesta în 26. Poate bem un şpriţ în 26 pentru că mai adaug încă un an. Mi-ar face 
deosebită plăcere să stau cu toţi consilierii şi cu toţi cei care doresc să bem un şpriţ. 
Încă o dată “La mulţi ani”, multă sănătate şi să ne vedem cu bine.”

Paul Voicu: “Mulţumim domnule primar.”
Bogăţan Ioan: “Să începem cu diversele şi sper să fie scurte să nu ne lungim 

prea mult.”
Bărdaş Horea: “Tot timpul ne cereţi să fie scurte domnule preşedinte. Ar trebui 

să fie cele mai lungi. În primul rând vreau să vă spun că în ultima perioadă circulând 
prin municipiul Alba-Iulia, în locurile în care se strâng pubelele este o mizerie de 
nedescris. Cred că în luna ianuarie ar trebui să luăm o hotărâre. Eu nu vreau să acuz 
aici Salprestul. Nu cred că Salprestul este de vină. Sunt o serie de cetăţeni, asociaţiile 
de  locatari  care  nu-şi  plătesc  gunoaiele.  Mi  se  pare  că  este  o  indecenţă  faţă  de 
municipiul  Alba-Iulia.  Până  acum cereau  să  asfaltăm,  să  le  punem pavele,  să  le 
aranjăm zonele că sunt zone urâte, cu noroi, cu pietre, cu nu ştiu ce. Acum ei foarte 
frumos îşi aruncă gunoaiele în stradă, în faţa sau în spatele blocului. Am văzut multe 
zone verzi în care gunoiul este aruncat iar apoi peste el este pus pământ. În multe 
incinte în care se strânge gunoiul acesta se revarsă peste ele. Nu se poate. Dacă dânşii 
nu vor să-şi plătească trebuie să luăm o hotărâre drastică. Trebuie să trecem la amenzi 
pentru că nu se poate să stăm într-un oraş frumos ca Alba-Iulia cu mizeria lângă noi, 
cu pungi aruncate de la balcon. Este dezolant.

Şi a doua chestiune pe care aş vrea să o ridic. Problema spaţiilor şi a zonelor 
verzi de lângă blocuri. Şi sunt unele centrale în care nu se face nimic. Am văzut într-o 
zonă de bloc adus pământ ca o umplutură. Vă spun eu nu trece apa 100 de ani prin el 
pentru că este numai mâl şi pământ galben. Am lăsat pe fiecare să-şi  facă în faţa 
blocului ce vor ei. Şi-au pus roşii, castraveţi. Nu se mai poate să continuăm aşa. Deci 
trebuie să luăm o hotărâre domnilor pentru că municipiul o să ajungă o groapă de 
gunoi a celor de la blocuri. Trebuie să luăm o hotărâre prin care să-i obligăm ori să-şi 
plătească. Ori dacă nu să trecem la amenzi pentru că altfel degeaba facem trotuare, 
degeaba  facem  spaţii  verzi  pentru  că  toată  lumea  le  aruncă  în  faţa  blocului. 
Rugămintea mea este pentru şedinţa din luna ianuarie cine este de specialitate din 
cadrul Primăriei să se gândească şi să vedem ce facem. Avem zonele verzi care sunt 
călcate în picioare. Uitaţi-vă la zona din faţa stadionului, zona de lângă fortuna în 
care vin oamenii şi  îşi  pun două trei flori  urâte.  Nu se poate. Trebuie să gândim. 
Degeaba asfaltăm şi punem pavele dacă nu ne ocupăm un pic de zona verde şi nu 
facem ceva frumos. Că pomi văd că nu sunt. Dar cum punem câte un pom se usucă. 
Şi de acest lucru trebuie să ne ocupăm. Îi punem pe mâl şi nu îi punem ca oamenii. 
Zeci de tuia şi de flori care s-au uscat. Eu o să ridic şi în luna ianuarie problema 
aceasta a gunoaielor şi a zonelor verzi. Trebuie să luăm o hotărâre.”



Bogăţan Ioan: “Mulţumim domnule consilier. Are cuvântul domnul viceprimar 
Paul Voicu.”

Paul Voicu: “Vreau să fiu foarte scurt deşi aşa cum a spus domnul consilier 
Bărdaş acestea ar trebui să fie cele mai lungi. Vreau să spun nişte lucruri punctuale pe 
acest domeniu. Într-adevăr ştiţi  cu toţii că în  mai mult de jumătate din cartierele 
acestui  oraş  am  lucrat  printre  blocuri  şi  am  investit  miliarde.  Consiliul  local  şi 
Primăria  municipiului  Alba-Iulia  a  investit  miliarde  în  Cetate,  Centru,  Ampoi  I, 
Ampoi II. Sunt în aceste zone oameni deosebiţi, preşedinţi de asociaţii, administratori 
de asociaţii.  Pentru că într-adevăr  oamenii  trebuie  să-i  rugăm să vină în sprijinul 
nostru pentru că tot ce facem cu dumneavoastră, împreună cu Primăria, cu executivul 
facem pentru cetăţenii municipiului Alba-Iulia. Trebuie să-i rugăm să vină înspre noi, 
pentru că aşa cum spune  şi domnul Bărdaş, într-un cartier degeaba investim 99% şi 
rămâne acel 1% problema de cearta cu modul de a pregăti, de a gestiona zonele verzi 
pentru că bugetul Primăriei nu ne permite să facem fiecare petec de pamânt din faţa 
sau aleea unui bloc,  să-l facem pe banii Primăriei. Noi avem destule alei şi zone 
verzi   în  parcuri.  Ştiţi  foarte  bine  contractul  care  este  cu  Salprestul  pe  care  îl 
întreţinem noi  Primăria.  Mai  mult  celelalte  spaţii  de  lângă  imediata  apropiere   a 
blocurilor despre care trebuie să discutăm cu cetăţenii şi celălalt aspect despre care 
discută  domnul  Bărdaş  cu  modul  de  a  arunca  gunoaiele  menajere.  Foarte  puţini 
cetăţeni  din  municipiul  Alba-Iulia  colectează  sau  depozitează  selectiv  gunoiul 
menajer.  Vreau să vă spun că începând de anul  trecut  am discutat  cu colegii  din 
Primăria Alba-Iulia şi cu alte primării din Deva, Sibiu, oraşe apropiate nouă şi nu 
numai din aceste oraşe. Au făcut un program de conştientizare, de implementare şi de 
aducere a cetăţenilor pentru acest domeniu de activitate. Nu e uşor să-i convingi pe 
oameni să pună cartonul la carton, petul la pet. Mai mult, în ultimele două săptămâni, 
împreună  cu colegul  meu Bogăţan am avut foarte multe  discuţii  cu toate cele 17 
asociaţii de locatari rău platnice care nu au plătit gunoiul menajer prin contractele pe 
care le are asociaţia cu Salprestul din 2006-2007. Gândiţi-vă că acestor cetăţeni li s-a 
făcut un serviciu şi nu au plătit  de un an sau doi. Sunt miliarde de lei neîncasaţi la 
Salprest şi ei au beneficiat de acest serviciu şi nu au plătit. Ştim cu toţii foarte bine. 
Vrei să cumperi un pix sau o pâine, trebuie să plăteşti. Altfel nu ţi le dă nimeni. Nu se 
poate. Nu vreau să mă întind. Vreau să ne daţi o mână de ajutor. Se va discuta în 
comisie  luna  viitoare.  Hotărâre  nu  cred  că  trebuie  să  mai  dăm.  Dacă  vă  aduceţi 
aminte avem regulamentul de salubrizare, avem amenzi,  avem sancţiuni prevăzute 
acolo. Trebuie să îl punem în aplicare. Am gândit fel de fel de acţiuni. Poate  chiar să 
aducem înspre noi, spre Consiliul local, un mecanism care să ajungă la cetăţeni. Eu 
ştiu liceele, şcolile, căminul de bătrâni, aceşti oameni minunaţi de la centrul de zi. 
Trebuie  să  aducem nişte  asociaţii  non-profit   care  să  fie  o  punte  de  legătură  cu 
oamenii, cu asociaţiile de proprietari din municipiul Alba-Iulia. Eu sunt convins că 
vom reuşi. Exact cum spuneaţi şi dumneavoastră. Nu putem pretinde că vrem un oraş 
curat, un oraş turistic, un oraş frumos şi noi aşteptăm turiştii cu pungile de mizerie 
lângă  blocuri  şi  zonele  verzi.  Trebuie  să  facem  un  pas  înspre  conştientizarea 
cetăţenilor.  Eu sunt  convins  că  ei  ne înţeleg.  Poate  că  acum era  momentul  să  le 
spunem “La mulţi ani” din partea Primăriei, a consilierilor dar trebuie să-i rugăm să 
fie alături de noi pentru că tot ceea ce facem  facem pentru ei. Vă mulţumesc.”

Bogăţan Ioan: “Poftiţi domnule consilier.”



Cornea Vasile: “Într-una din serile acestei săptămâni m-am simţit foarte prost 
când  un  post  de  televiziune  naţional,  respectiv  Realitatea  TV  prezenta  o  groapă 
imensă  în  Alba-Iulia.  Spunea  că  în  Alba-Iulia  şi-a  rupt  roata  nu ştiu  cine,  că  îşi 
distrug maşinile. Eu m-am simţit în calitate de consilier, de cetăţean al municipiului 
Alba-Iulia foarte prost. Ca să aud până la urmă că era vorba de şoseaua de centură a 
municipiului  Alba-Iulia.  M-au  sunat  vreo  trei  sau  patru  colegi  din  ţară  şi  m-au 
întrebat ce se întâmplă cu acest oraş care a fost minunat înainte, că aveţi acum gropi 
în oraş. Aş vrea când se dau asemenea lucruri despre Alba-Iulia să se dea dezminţire 
ori dacă nu rog presa să fie mai atentă cu municipiul Alba-Iulia.”

Dârloşan Dorin Ioan: “Stimaţi colegi, veşnica problemă a gunoaielor care nu 
ştim cine le aruncă şi a molozului, că vine acum primăvara se poate rezolva foarte 
simplu. Sunt pe piaţă  nişte camere video care se leagă direct la internet. Şi nu costă 
decât vreo 25-30 de milioane maxim. Şi poţi să stai în birou să te uiţi on line tot 
timpul la zona respectivă. Dacă vine un cetăţean şi aruncă gunoiul lângă pubelă l-ai 
văzut,  l-ai  depistat,  i-ai  dat amendă şi  în maxim o jumătate  de an garantez că se 
amortizează investiţia. În plus se învaţă şi cetăţenii să nu mai arunce gunoiul pe jos. 
Nu costă mult să ştiţi.”

Paul Voicu: “Spuneţi dumneavoastră dacă îl vezi pe cameră ce poţi să-i faci în 
instanţă.  Am implementat  să-i  chemăm  cu  Poliţia  Comunitară.  Dar  după  ce  l-ai 
chemat ce faci cu el? Nu e probă în instanţă. Cui îi dai amendă? Eventual este o 
conştientizare a lor ştiind că sunt chemaţi să se poarte altfel.”

Dîrloşan Dorin Ioan:  “Domnule,  îi  faci  de minune.  Îi  scoţi  poza şi  faci  un 
panou al  oraşului  şi  îi  pui  poza  acolo.  Îl  faci  de  minune  şi  sigur  nu mai  aruncă 
gunoaiele.”

Paul  Voicu:  “Domnilor  consilieri,  v-aş  ruga  să  facem  din  acest  subiect  o 
discuţie enorm de lungă şi de fructuoasă în luna ianuarie în comisie. Vă promit că o 
să vin cu toate proiectele, cu tot ce am făcut, ce nu am făcut, cu ideile dumneavoastră 
pe care o să le preluăm şi sunt convins că o să rezolvăm.”

Bogăţan Ioan: “Aş vrea să vin cu o mică completare în acest  sens.  Noi am 
chemat Garda de mediu, Poliţia Comunitară. Nu este aceasta o soluţie. Ne încărcăm 
cu încă o amendă la impozite  pe care nu avem de la cine o recupera.  Munca de 
lămurire este cea mai importantă. Am rugat şefii de scară, de asociaţii să meargă din 
uşă  în  uşă  la  apartamente.  Şi  în  ultimă  instanţă  cea  mai  bună  chestiune  ar  fi  ca 
asociaţiile să ia măsuri. Adică prima dată printr-o somaţie şi pe urmă să-i acţioneze în 
instanţă. O să-i speria mai mult decât orice altceva. Vă mulţumesc.”

Baco Mihai: “O întrebare aş avea şi eu tot raportat la curăţenie. Hai că între 
blocuri nu ne băgăm că zicem că aruncă cineva gunoiul. Dar strada principală de la 
intrarea de către Teiuş la Alba-Iulia, mai ales de la Ambient încoace arată groaznic şi 
jalnic de murdar. Acolo practic cred că nu s-a făcut curăţenie de foartă multă vreme. 
Pentru că deja noroiul este adunat.”

Paul  Voicu:  “Câteva  propoziţii  vă  spun  punctual  referitor  la  aspectul   cu 
curăţenia făcută de Primărie prin contractul cu Salprestul. Pe şoselele principale pe 
unde merge măturătoarea, şi pe timp de zi şi pe timp de noapte, sunt parcate sute de 
maşini.  Le  vedeţi  cu  toţii.  Oraşul  este  super  aglomerat  din  punct  de  vedere  al 
motorizării. Am încercat să punem stânga dreapta, vă aduceţi aminte consilierii mai 
vechi, acum câţiva ani, am şi pus semne de circulaţie stânga dreapta pe Cloşca, pe 



Revoluţiei. Nu am putut stăpâni şi nu am putut controla pentru că erau mii şi mii de 
amenzi care, la fel cum spunea şi colegul meu, erau neîncasate. Ce putem face şi aici. 
Vreau o discuţie cu dumneavoastră. Ştiţi bine că de câteva ori pe an şi cu Salprestul şi 
cu deţinuţii de la Aiud noi încercăm cu instrumente rudimentare, nu cu maşini că nu 
se poate, cu măturătoarea aceea mare, cu măturoaiele luăm de la bordură, cu lopata şi 
radem tot ce avem acolo. Sperăm ca iarna aceasta, cu toate că şi copiii şi noi adulţii 
ne dorim să avem zăpadă, sperăm totuşi să nu avem foarte multă gheaţă şi zăpadă să 
trebuiască să  dăm  cu material  antiderapant.  Pentru că ştiţi  foarte bine cum arată 
oraşul în fiecare primăvară şi cât curăţăm, câte camioane cu material antiderapant, cu 
nisip, cu noroi de la bordură. Sigur că este un punct pe care putem să îl discutăm din 
nou. Dar numai cu aceste materiale rudimentare se poate curăţa altfel nu putem intra 
până la bordură.”

Bogăţan Ioan: “Vă mulţumesc. La suplimentare noi avem încă 2 proiecte. Un 
proiect de parteneriat cu Grup Corint şi o adresă de la Consiliul Judeţean pe care 
domnul Gaşpar o va prezenta. Poftiţi cu proiectul de parteneriat. Cine îl va prezenta?”

Paul Voicu: “Domnul Dan Sabău.”
Dan Sabău: “Doamnelor şi domnilor demersul societăţii noastre constituie un 

pas mic pentru formalitate dar în acelaşi timp un pas mare  de viitor în dezvoltarea 
turismului în interiorul Cetăţii. Ceea ce eu am propus şi ceea ce dumneavoastră aţi 
văzut în materialul nostru în aceşti paşi înseamnă un panotaj extern pe drumurile care 
tranzitează municipiul Alba-Iulia. Mă refer la DN1 pe zona care vine de către Cluj la 
Teiuş, între Teiuş şi Oiejdea să spun, la ieşirea din Sebeş înspre Lancrăm, pe DN 7 
lângă Lutsch şi la intrarea în Sebeş înspre DN 1. Sunt panourile externe de anunţare a 
obiectivului. Pe urmă la intrarea în municipiu exact acolo unde centura ocolitoare 
desparte  în  intersecţie  avem nevoie  de  panouri  iluminate  de  publicitate.  Pe  urmă 
panotajul intern în municipiu. Toate care să ducă către un punct final. Să zic punctul 
de informare turistică a oraşului care va fi şi este amplasat în acest moment în Poarta 
a IV-a a Cetăţii. Şi sigur către parcarea din faţa Catedralei Reîntregirii. Deci toate 
panotajele  din exteriorul  şi  din interiorul  municipiului  trebuie  să  ducă către  acest 
punct nu către Poarta I de pildă. Pentru că e foarte greu să organizăm parcări în zona 
respectivă  şi  un  punct  de  informare  turistică  acolo.  Deci  către  parcarea  din  faţa 
Catedralei Reîntregirii. Odată ajuns la punctul de informare turistică este foarte uşor 
să-i ghidăm pe traseele turistice din interiorul Cetăţii. Şi acum aş vrea să dezvolt un 
pic  această  idee.  Sigur  că  în  punctul  de  informare  turistică  vor  găsi  turiştii  toate 
panourile electronice care vor pune în valoare ceea ce înseamnă traseele turistice din 
interiorul Cetăţii  iar pe de altă parte pliante, cărţi.  Traseele turistice din interiorul 
Cetăţii în acest moment pot fi organizate pe traseul porţilor pe traseul sudic, pe zona 
de sud şi pe zona de nord. În acest moment în interiorul Cetăţii noastre singura zonă 
organizată  pentru  turism putem spune  că  este  perimetrul  ansamblului  arhitectural 
hotel medieval. Aici unde ne găsim noi şi este indicat pe hartă cu culoarea roşie. În 
acest moment avem aleile de circulat pentru zonele de bellevedere unde v-am dus 
după tragerea gărzii.  V-am dus  în  tunelul  Caponeriei  de la  Curtina care  desparte 
bastionul Sf. Eugeniu de bastionul Ştefan. Trecerea prin tunel şi legătura şi Ravelinul 
Francisc  şi  Paula.  În această  primăvară în jurul  datei  de 1 – 15 martie  aici  va fi 
amplasat  podul pe care îl avem în construcţie,  iar în tunelul ravelinului practic în 
tunelul  antimină  suntem într-un  stagiu  foarte  bun  de  desfăşurare  a  lucrărilor   de 



restaurare şi practic  de la jumătatea lunii martie avem un acces clar de pe traseul 
celor trei fortificaţii pe ravelinul Francisc şi Paula cu un circuit interior  prin tunelul 
antimină şi la partea superioară pentru locurile de bellevedere. Acest punct practic pe 
traseul  sudic  constituie  o  intersecţie  clară,  deci  traseul  sudic  cu  traseul  celor  trei 
fortificaţii.  În  această  imagine  se  vede  exact  legătura.  Aici  avem  o  perspectivă 
deosebită. Vedeţi în mijloc între bastioane avem exact tunelul şi pe aceea zonă va fi 
amplasat podul către ravelin. Vă spuneam despre aceste tre trasee: traseul sudic după 
cum  ştiţi  este  pe  toată  partea  aceasta.  Pleacă  de  la  Poarta  a  IV-a  pe  unde  se 
organizează zilele oraşului şi curge prin şanţul principal, va fi punctul de intersecţie 
aici pe unde v-am explicat  eu mai  înainte cu traseul  celor trei  fortificaţii  şi  sigur 
ieşirea la Poarta a III-a. Acesta este pentru traseul sudic. Fiind mai bine organizat pe 
zona noastră de traseu va fi cel mai uşor de pus în valoare. Pe urmă avem traseul 
porţilor, traseul central al porţilor. În acest moment avem Poarta a IV-a, Poarta I şi 
Poarta a III-a. Putem spune că undeva la jumătatea lunii martie lucrările de restaurare 
la Poarta a III-a vor fi terminate. Sunt principalele obiective din interiorul cetăţii cu o 
monumentalitate deosebită. Aici în faţa Porţii a III-a se face legătura cu traseul nordic 
şi sudic. Iar sus de pe terasa Porţii a III-a, bineînţeles iarăşi cu legătura  spre traseul 
celor trei fortificaţii. Elementele de inedit pe care le va avea Poarta a III-a sunt garda 
pe care o vom discuta imediat, deci garda traseului porţilor care va avea un serviciu 
permanent şi va fi un punct turistic deosebit şi ridicarea podului mobil. Vă arăt aici o 
imagine din momentul montării lui. Pot să vă spun că ideea de monumentalitate va fi 
incredibilă pentru că noi vom putea realiza spectacole în fiecare săptămână aici ca să 
legăm cu tragerea de pe traseul celor trei fortificaţii. Dar în fiecare zi elementul inedit 
va fi schimbul gărzii. Acest element vi-l propun  ca deosebit de important în atragerea 
turiştilor în municipiul Alba-Iulia. Un schimb al gărzii între Poarta I şi Poarta a IV-a 
la o oră fixă în fiecare zi, la ora 12 să zicem, va fi un element inedit pentru că lumea 
va veni în oraşul nostru pentru ora 12. Va fi un ansamblu deosebit de spectaculos cu 
ieşirea gărzii afară, cu tobe, trompete, steaguri, cu tot ceea ce ţine de schimbul gărzii. 
Ce pot  să  vă spun.  Pe traseul  porţilor  putem să avem panotaje  clare  cu trimitere 
pentru  elementele  pe  care  le  avem  în  interiorul  Cetăţii,  respectiv  Palatul  Apor, 
Biblioteca Bathianeum, Catedrala Romano Catolică, Sala Unirii, Muzeul Unirii. Pe 
traseul nordic avem mai multe elemente de vizitat în acest moment dar totuşi inedit 
este traseul în sine. Dacă vom reuşi să-l punem în valoare măcar prin curăţenia pe 
care avem de gând să o facem pe tot traseul pentru că ştiţi ce se găseşte acum acolo. 
Panotajele sunt cele mai importante elemente  pentru a-i trimite pe turişti în interiorul 
Cetăţii. Sigur că la fiecare obiectiv în parte, tot legat de panotaj trebuie să avem toate 
datele despre monumentul respectiv.  Punctul de informare turistică din Poarta a IV-a 
în sine necesită aceleaşi lucrări pe care le-am văzut la Poarta a III-a respectiv podul 
mobil şi accesele din parcare în interiorul punctului de informare turistică. Interesul 
nostru este ca în această iarnă până la jumătatea lunii martie  să punem podul mobil, 
să facem o intrare mai deosebită pe partea de vest în Poarta a IV-a. Pot să vă spun că 
în planul naţional de restaurare a anului 2009 există Poarta a V-a şi a VI-a şi cu puţin 
efort s-ar putea să înceapă aceste lucrări  până în luna mai a anului care vine. Dacă 
bunul Dumnezeu ne ajută cu o finanţare susţinută a Ministerului Culturii s-ar putea ca 
până la sfârşitul anului viitor  să avem trecerea prin Poarta a V-a şi a VI-a,ceea ce va 
desăvârşi  acest  ansamblu  al  porţilor.  Şi  după  cum  ştiţi  am  început  deja  practic 



lucrările la Poarta a II-a iar în acest moment în atelierele noastre restaurăm singurele 
elemente care au rămas practic  din Poarta a II-a, respectiv leii. Au fost amplasaţi în 
unitatea militară, i-am recuperat şi în acest moment sunt în tratament. Şi bineînţeles la 
intrarea în muzeu se află cei doi atlanţi. În luna ianuarie vor veni la noi în atelier. 
Sunt primele elemente de componenţă artistică care vor fi restaurate. Despre garda 
traseului celor trei fortificaţii în documentaţia pe care v-am prezentat-o  ne-am dus pe 
minimum de posibilitate de finanţare ţinând cont de faptul că vrem să o reîntregim cu 
garda  traseului  celor  trei  fortificaţii.  Altfel  vom avea  nevoie  de  mult  mai  multe 
posturi, mai multe salarii, mai mulţi angajaţ pe elementul acesta. Ne-am dus pe un 
număr de 10 pentru că putem combina în fiecare zi cu membrii gărzii noastre adică 
exact  diferenţa  de  care  avem nevoie.  În  continuare  avem un capitol   ceea  ce  ar 
însemna publicitatea şi tot ceea ce ţine de media. Putem organiza trasee turistice  şi 
gărzi chiar alte elemente dar dacă nu promovăm în nici un fel imaginea oraşului s-ar 
putea să aibă un aşa mare efect în prima etapă. Şi în documentaţia noastră am propus 
pentru  partea  de  media,  pentru  partea  de  publicitate   radio  care  este  necesară  o 
perioadă de timp pentru partea auto din jurul oraşului, partea de televiziune care costă 
enorm de mult dar noi putem să atragem în oraşul nostru pe traseul porţilor ca şi în 
cazul traseului celor trei fortificaţii spectacole şi acţiuni culturale  care să genereze 
actualitate  şi acesta este un alt element de publicitate. Bineînţeles găsiţi acolo un 
capitol şi pentru partea scrisă, cărţi. Important este să facem primii paşi. Acum aş 
vrea să fac referire la un element deosebit. Aici puteţi vedea o chestie incredibilă. În 
zona aceasta care este administrată de noi în parteneriat  cu Primăria putem spune că 
avem gazon datorită faptului că în ultimii doi  ani cosmetizăm tot timpul vegetaţia, 
greblăm, tăiem iarba. Ţin foarte mult la această imagine şi să vă spun de ce. Oricât de 
multe am aduce în oraşul nostru, pentru că tot s-a discutat mai devreme de curăţenie, 
în momentul în care ne apropiem de gară, indiferent pe ce traseu, fie pe bulevardul 
Încoronării, dezastrul pe care îl avem pe partea estică şi chiar sudică este incredibil. 
Practic  ne-am ocupat  şi  de  coşurile  de  gunoi  ale  traseului  porţilor.  Toată  lumea 
aruncă gunoiul pe unde vrea. Este o grămadă de gunoi incredibilă. Eu am propus în 
parteneriatul  nostru,  pentru a întreţine acele zone verzi  care  nu fac parte dintr-un 
contract de parteneriat. Pentru aceste zone avem un timp foarte scurt la dispoziţie. 
Bineînţeles dacă nu va fi multă zăpadă în luna ianuarie, februarie şi martie. Dar pe de 
o parte  aducem turişti  şi  pe  de  altă  parte  chiar  dacă  indicăm prin panotaje  şi  nu 
rezolvăm problema gunoiului şi a mizeriei în interiorul Cetăţii cred că nu am făcut 
nimic. Cuvintele cred că nu îşi mai au rostul. Am încercat în puţin timp să expun ceea 
ce am propus.”

Paul Voicu:  "Vreau să  vă spun şi  eu ceva în câteva cuvinte.  În comisia  de 
domeniul public am discutat cu Grup Corint mai multe detalii despre acest parteneri-
at. Cu toţii cred că sunteţi convinşi că trebuie să facem un pas mai departe în cadrul 
acestui parteneriat. Fără să periem şi să lăudăm pe nimeni, ştiţi cu toţii că este parten-
eriatul care merge cel mai bine şi cred că este momentul să facem ceva mai mult pen-
tru Cetate. Ştiţi cu toţii că am căştigat acel proiect de 12,5 milioane de euro. Deci 
partea de investiţii începe să curgă în Cetate. Sunt convins că în scurt timp vom avea 
contractul semnat. Este ca o mănuşă ceea ce ne propune Grup Corint pentru partea de 
finisaj, de întreţinere, de aspect. Este exact ceea ce discutam mai înainte. Degeaba 
facem  investiţii  în  oraş  dacă  nu  le  întreţinem.  Vă  propun  tuturor  colegilor  din 



Primărie care sunt interesaţi, nu numai investiţiilor ci şi domeniului public, contabil-
ităţii, Direcţiei Programe să avem grijă de buget să prindem şi aceste sume în buget 
pe anul  2009 care  sunt  propuse în parteneriat.  În luna ianuarie,  de aceea vi  l-am 
prezentat acum, tot acest program pe care Grup Corin l-a scris pentru Primărie să-l 
citiţi, să veniţi cu modificări, cu îmbunătăţiri şi cu propuneri. Înainte de şedinţa din 
ianuarie vom face o şedinţă comună, cel puţin comisia de urbanism şi comisia de 
domeniulpublic şi consilierii care doresc să discutăm şi să se fructifice într-un proiect 
concret propunerea din partea Grup Corint şi să pornim cu el la drum."

Bogăţan Ioan: "Vă mulţumesc.  Cred că viitorul municipiului Alba-Iulia este 
totuşi turismul iar obiectivul principal este punerea în valoare a Cetăţii. Dacă aveţi 
discuţii referitoare la acest proiect vă rog să le prezentaţi."

Bărdaş Horea Mihai: "Nu cred că mai sunt pentru că este un lucru excepţional."
Bogăţam Ioan: "Să-i mulţumim domnului Sabău pentru expunerea făcută şi aş 

dori să supun la vot propunerea de continuare a acestui proiect."
"Fiind supusă la vot propunerea a fost votată în unanimitate."

Bogăţan Ioan: "Are cuvântul domnul Gaşpar pentru a prezenta o adresă."
Oliviu Gaşpar:  "Este vorba de o adresă de la Consiliul Judeţean Alba către 

Consiliul local  prin care solicită să actualizăm programul de transport. Dacă avem 
propuneri şi dacă vrem să actualizăm. La noi în Alba nu e cazul pentru că autogara e 
privată. Acolo se fac toate programele. Răspunsul ar trebui să fie că nu avem propu-
neri pentru actualizarea programului de transport. Aceasta este toată povestea.  Tre-
buia citită iar Consiliul local să formuleze un răspuns. Propunerea pentru răspuns este 
că nu avem ce actualiza."

Bogăţan Ioan: "Supun la vot dacă sunteţi  de acord cu propunerea domnului 
Gaşpar."

"Fiind supusă la vot propunerea a fost votată în unanimitate."

Bogăţan Ioan: "Domnule viceprimar aveţi cuvântul pentru a prezenta încă o 
problemă."

Paul Voicu: "Cred că aveţi cu toţii în mape la partea de diverse o cerere din 
partea SC Utilaj Transport. O aveţi?"

Inurean Ioan: "Au adus-o în ultima zi."
Paul Voicu: "Domnule director nu contează ca a venit în ultima zi. Şi acum la 

ora 10 trebuia să faceţi copii şi să le citească domnii consilieri. Acum eu trebuie să 
lecturez o pagină întreagă. Îmi cer mii de scuze. Vărog să mă ascultaţi. Sper să o 
lecturez repede. Haideţi să vă spun despre ce este vorba. Ştiţi că avem un contract de 
asociere   cu  Utilaj  Transport  pentru  acele  blocuri  în  cartierul  unde  a  fost  Utilaj 
Transport  cu  demolarea  tuturor  clădirilor  şi  cu  plata  unor  sume  de  bani  pe  care 
societatea trebuia să o plătească până la sfârşitul anului 2008. Suma a fost de 400.000 
euro. Până acum au achitat 238.000 euro. În această adresă explică ceea ce de fapt 
ştim cu toţii.  Este vorba de criza financiară cu care se confruntă toate societăţile. 
Problema  este  neîncasarea  banilor.  SC  Utilaj  Transport  are  9  milioane  de  euro 
neîncasaţi la finele anului 2008. Având aceste sume neîncasate cred că ştiţi cu toţii ce 
se  întâmplă  în  bugetul  unei  firme.  Nu  este  rea  voinţă   şi  de  aceea  ne  roagă  ca 



diferenţa  să  o  plătească  în  anul  2009.  Este  singura  chestiune  care  ne-o  cer.  Dar 
trebuie să fiţi  şi  dumneavoastră  de acord. Dacă doriţi  să supuneţi  la vot domnule 
preşedinte amânarea diferenţei de plată.”

Inurean Ioan: “Aş vrea să spun că au mai  plătit  în cursul  zilei  de ieri  încă 
30.000 euro.”

Bogăţan Ioan: “Propun să fiţi de acord cu amânarea diferenţei de plată în anul 
2009.”

“Fiind supusă la vot propunerea a fost votată în unanimitate.”

Bogăţan Ioan: "Şi acum prezint următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

  I. Diverse.

  II. Proiecte de hotărâri privind:

       1.  Alocarea  unor  sume de  bani  din  bugetul  local  -  capitol  cultură  pentru 
susţinerea unor  activităţi culturale.
          2. Avizarea soluţiilor tehnice privind lucrări de intervenţie Pasaj peste Calea 
Ferată pe DN1 KM 378+0,20 al municipiului Alba Iulia 
             3. Aprobarea unor documentaţii de urbanism:

 Art.1:  Avizează Planul  Urbanistic  Zonal  “CONSTRUIRE  LOCUINTE 
INDIVIDUALE,  BĂRĂBANT,  STR.  CIUCASULUI,  NR.29  solicitant  S.C. 
MILBA CASA S.R.L.”

 Art.2: NU avizează Planul Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE DEPOZIT SI 
HALA, ALBA IULIA, ZONA “ROGOZE” SI ZONA “ŞES” solicitant 
DREGHICIU PETRU, ZDRINC NICOLAE, TOADER NICOLAE”.

Art.3:  Avizează Planul  Urbanistic  Zonal  “ CONSTRUIRE  COMPLEX 
MEDICAL  VETERINAR,  STR.  LA  SEMINTE,  F.N.  solicitant  MORUŢAN 
HOREA”.

Art.4:  Avizează Planul  Urbanistic  Zonal  “CONSTRUIRE  SPATIU 
COMERCIAL  SI  LOCUINTE  UNIFAMILIALE,  MICESTI,  EXTRAVILAN 
solicitant  BOLOGA NICOLAE,  BACIU IOANA ADRIANA,  POP SERGIU, 
TAR  MARIUS,  TEIUSAN  NĂSĂLEAN  FLORIN,  BOGDAN  DUMITRU, 
HĂRĂSTĂSAN CLAUDIU, KOPROS IOSIF”.

Art.5:  Avizează Planul  Urbanistic  Zonal  CONSTRUIRE  HALE 
INDUSTRIALE,  EXTRAVILAN  ALBA  IULIA,  OARDA  DE  JOS  solicitant 
VODĂ ADRIAN COSMIN, BALDEA ADRIAN NICOLAE”.

Art.6 Avizează Planul  Urbanistic  Zonal  CONSTRUIRE  LOCUINTE 
INDIVIDUALE SI REALIZARE DRUM  ACCES, ALBA IULIA, ZONA CHIP, 
STR.  ALEXANDRU  ODOBESCU  solicitant  URSA  IOAN,  OLELEI  LUCIA, 
OARGA VIRGIL, CRISTEA MARCEL, BORZA IOAN”. 



Art.7 : Avizează Planul Urbanistic de Detaliu “ AMPLASARE STATIE DE 
BAZĂ PT. SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ, STR. ARDEALULUI, Bl.280, 
B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, Bl.M5, STR. ARIESULUI intersectie cu B-DUL 
REPUBLICII, NR.125. Bl.111, solicitant RCS@RDS S.A.”.

Art.8 : Avizează  solicitarea de modificare  a zonei  functionale  din locuinte 
individuale in Zona de mixta pentru comert servicii si locuinte colectice cu regim 
de  inaltime  P+3+M,  ALBA  IULIA,  ZONA  SCHIT  la  solicitarea  lui  BRATE 
PETRU.

Art.9 : Avizează criteriile privind “Modernizarea LEA 0,4KV, STR. HOREA, 
ALBA IULIA, beneficiar SC ELECTRICA SA – SDEE ALBA IULIA.

Art.10 :  Avizează  obiectivul  de  investitii  CONSTRUIRE  SPATIU 
COMERCIALE SI BIROURI solicitant SC ELECTRO - BVL SRL. 
     Art.11 : Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA 
FAMILIALA , ALBA IULIA, ALBA IULIA, ZONA SEIGĂU, FN, solicitant 
DOGARU FLORIN CONSTANTIN“. 
 Art.12 : Respinge Planul Urbanistic de Detaliu “SCHIMB DE DESTINATIE 

DIN HALA REPARATII IN COMPLEX HOTELIER SI SUPERMARKET SI 
DEMOLARE MAGAZIE, STR. T.VLADIMIRESCU, NR.78 solicitant SC 
AUTOTRANS SA prin MARIUS ROTAR”.

 Art.13 : Aprobă Planul Urbanistic Zonal “ DEMOLARE CLĂDIRE BIROURI, 
CENTRALĂ TERMICĂ SI IMPREJMUIRE, CONSTRUIRE SPATII 
COMERCIALE D+P+1+M , ALBA IULIA, B-DUL REPUBLICII, NR.32 solicitant 
BARA VASILE”.

Art.14 : Aprobă Planul Urbanistic Zonal “ SCHIMBARE UNITATE 
TERITORIALĂ DE REFERINTĂ DIN ZONA STR. DOINEI, NR.1A, STR. 
DOINEI, NR.1A, solicitant MAUTINO BRUNO”.

Art.15 : Aprobă Planul Urbanistic Zonal “ MODIFICARE ZONA 
FUNCTIONALA – PARTOS, ALBA IULIA, CARTIER PARTOS, STR. 
REGIMENTUL V VINATORI solicitant CRISTEA ANGHEL RADU”.

Art.16 : Aprobă Planul Urbanistic Zonal “ LOCUINTE INDIVIDUALE, STR. 
MARASESTI, NR.8-10 solicitant SIMA PETRU”.

Art.17 : Aprobă Planul Urbanistic Zonal “ LOCUINTE COLECTIVE, B-DUL 
FERDINAND I, F.N. solicitant S.C. MADINI INVESTII S.R.L.”.

           4. Aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în 
Alba Iulia str. Traian nr. 20.
            5. Darea în folosinţă gratuită către Biserica Evanghelică C.A. a unui imobil 
(teren şi contrucţie) situat în Alba Iulia str. Crişanei (Partizanilor) nr. 1.
           6. Prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor de amenajare începute în 
baza contractului de asociere nr. 23940/2006.
       7.  Aprobarea  încheierii  unui  act  adiţional  la  contractul  de  asociere  nr. 
13085/2005.
               8. Stabilirea unor taxe speciale pe anul 2009.
            9. Stabilirea tarifelor de bază ale chiriilor pentru spaţiile cu alte destinaţii 
decât locuinţe şi unele terenuri pe anul 2009.
             10. Aprobarea tarifelor de distribuţie apă potabilă şi a tarifelor de canalizare 



parcticate de către SC APĂ CTTA SA ALBA.
          11. Propunerea de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare.
         12. Expertiza tehnică extrajudiciară efectuată în dosar nr. 5177/176/2008 aflat 
pe rol la Judecătoria Alba Iulia.
         13. Expertiza tehnică extrajudiciară efectuată în dosar nr. 4492/176/2008 aflat 
pe rol la Judecătoria Alba Iulia.
          14. Expertiza tehnică judiciară efectuată în dosar nr. 6555/176/2007 aflat pe rol 
la Judecătoria Alba Iulia.
          15. Expertiza tehnică judiciară efectuată în dosar nr. 6220/176/2007 aflat pe rol 
la Judecătoria Alba Iulia.
           16. Expertiza tehnică extrajudiciară efectuată în dosar nr. 6443/176/2008 aflat 
pe rol la Judecătoria Alba Iulia.
            17. Însuşirea documentaţiei tehnice de parcelare a unui imobil (teren) situat în 
Alba Iulia zona „Dealul Furcilor”.
            18. Acceptarea donaţiei făcute către Consiliul local al municipiului Alba Iulia 
a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia – Miceşti, zona „Poligon”.
        19. Încheierea unui act adiţional la contractul de asistenţă juridică şi reprezentare 
în instanţă prestat de avocat Toacă Aszalos Robert.
           20. Asocierea Consiliului local al municipiului Alba Iulia prin Serviciul public 
de Asistenţă  Socială cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia şi încheierea unui 
contract pentru acordarea de servicii sociale pentru susţinerea financiară a proiectului 
„Servicii sociale integrate pentru copil şi familie”
         21. Alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru Asociaţia Solidaritatea 
Socială Alba pentru anul 2009
          22. Stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2009
          23. Modificarea HCL nr. 63/2008
         24. Aprobarea particpării Serviciului public de Asistenţă Socială din subordinea 
Consiliului local al municipiului Alba Iulia la asigurarea sustenabilităţii proiectului 
„Centrul  Social  de  Urgenţă  Alba”  în  cadrul  programului  de  interes  naţional 
„Combaterea excluziunii  sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de Centre 
sociale de urgenţă”
         25. Încheierea unui contract de asociere cu Asociaţia Filantropia Ordotoxă Alba 
Iulia şi susţinerea financiară a Serviciului socio-medical de îngrijire la domiciuliu a 
persoanelor vârstnice din  Alba Iulia 

Bogăţan Ioan: “Propun să începem cu proiectul de rectificare de buget pentru 
ca doamna directoare să poată să ducă această hotărâre mai departe. Poftiţi doamna 
directoare.”

28. Rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba 
Iulia pe anul 2008. 

Se dă cuvântul d-nei Teofila Ţîr  care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 
raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel Stelian care prezintă raportul de 
avizare  din partea  comisiei  de  specialitate  a  Consiliului  local  de studii,  prognoze 
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice, comerţ.



Sandu Cornel Stelian: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia”.

Teofila  Ţâr:  “Este  vorba de o rectificare  de  buget.  S-au  alocat  110.000 lei 
pentru cheltuieli de personal la învăţământ şi este vorba de o reducere a bugetului cu 
suma de 25.000 lei pentru cadastru imobiliar. Ieri a venit adresa cu suma de 25.000 
lei.”

Bogăţan  Ioan:  "Domnilor  consilieri  dacă  nu   sunt  discuţii  supun  la  vot 
prezentul proiect de hotărâre." 

"Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru."

S-a adoptat Hotărârea nr. 436/2008

1.  Alocarea  unor  sume  de  bani  din  bugetul  local  –  capitol  cultură  pentru 
susţinerea unor activităţi culturale.

Se dă cuvântul d-nei Luminiţa Fara  care prezintă proiectul de hotărâre precum 
şi raportul de specialitate. 

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

Bogăţan  Ioan:  "Domnilor  consilieri  dacă  nu   sunt  discuţii  supun  la  vot 
prezentul proiect de hotărâre." 

"Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru."

S-a adoptat Hotărârea nr. 437/2008

2. Avizarea soluţiilor tehnice privind  lucrări de intervenţie privind Pasaj peste 
Calea Ferată pe DN1 KM 378 + 0,20 al municipiului Alba-Iulia.

 Se dă cuvântul doamnei Silvia Moldovan  care prezintă proiectul de hotărâre 
precum şi  raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel 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.

Bogăţan Ioan: “Comisia?”
Cimpoieş Cornel Pavel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre 

cu unele condiţii pe care doamna Silvia moldovan o să le prezinte.”
Silvia  Moldovan:  “Aşa  cum  v-am  arătat  în  material  se  propune  conform 

elementelor care s-au scris în iniţierea acestui proiect să se rezolve podul în forma, în 
geometria pe care o are acum, volumetria capacităţii portante şi în plus să se aducă 
intervenţiile necesare pentru creearea relaţiei şoselei de centură cu intrarea, respectiv 
ieşirea din oraş. În ultima vreme oraşul s-a dezvoltat în zona şoselei de centură, s-au 
făcut foarte multe amenajări, unităţi comerciale. Pentru rezolvarea acestei probleme 
proiectantul ne-a propus trei variante aşa cum vi le-am prezentat în material.”



Baco Mihai: “Eu am aici patru.”
Silvia Moldovan: “Trei au fost. Comisia lărgită, am considerat noi că trebuie să 

analizeze aceste trei variante. În concluzie propun ca să extindă studiul pentru acest 
obiectiv şi să dezvoltăm pasajul pentru patru benzi de circulaţie respectiv câte două 
pe  sens.  Bineînţeles  este  o  propunere  care  presupune  culegerea  altor  informaţii, 
calcule suplimentare, redimensionarea în teren. Deci se schimbă datele problemei şi 
de aceea v-am cerut punctul de vedere ca să ştim pe ce cale mergem mai departe. 
Adică corectăm, aducem majorare la bugetul proiectului pe bază de proiectare şi îl 
dezvoltăm cu  aceste  condiţii  impuse  de  comisia  de  specialitate  sau  mergem mai 
departe pe una din variantele care sunt deja dezvoltate, cuantificate şi prezentate din 
punct de vedere al analizei financiare.”

Baco Mihai: “ La comisie când ni s-au prezentat cele trei variante noi am picat 
de acord cu cea de-a patra variantă. Erau mai mulţi oameni cu minte lărgită şi exact 
pe această  idee s-a mers şi  anume că la ora actuală acolo este  deja o ştrangulare 
pentru că venim pe patru benzi, ne ştrangulăm pe două benzi şi iar mergem pe patru 
benzi. Şi atunci s-a propus această variantă cu patru benzi. Marele inovator şi iniţiator 
al  acestei  idei  geniale  este  domnul  Cimpoeş,  preşedintele  comisiei  de  urbanism, 
motiv pentru care propun onoratului Consiliu să avizeze cea de-a patra soluţie.”

Cimpoeş  Cornel  Pavel:  “În  varianta  cu  patru  benzi   am  considerat  că  în 
momentul în care se vor construi cele două benzi care vor extinde şoseaua peste calea 
ferată, traficul nu va fi blocat în oraş până când se termină prima parte. După aceea se 
va construi cealaltă parte.”    

Bogăţan Ioan: “Supun la vot dacă sunteţi  de acord aprobarea în varianta cu 
patru benzi.” 

   “Fiind supus la vot propunerea a fost votată cu 19 voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 438/2008

 3.  Aprobarea  unor  Planuri  Urbanistice  de  Detaliu  pentru  amplasarea  şi 
realizarea unor construcţii în municipiul Alba-Iulia:

   Călin Hedviga: “Bună ziua o să vă prezint 17 articole din care 10 sunt cu 
avizare iar 7 cu aprobare.”
           
            Art. 1 Avizează Planul Urbanistic Zonal construire locuinţe individuale, 
Bărăbanţ, strada Ciucaşului, nr. 29 solicitant SC Milba Casa SRL
           Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul precum şi raportul 
de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel 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.

  Cimpoieş Cornel Pavel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre 
şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

 Călin  Hedviga:  “Milba  Casa  solicită  construire  locuinţe  individuale  în 
Bărăbanţ, strada Ciucaşului. Suntem în extravilan Bărăbanţ.”

  Bogăţan Ioan: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot avizarea acestuia.”



           “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

Iese din sală domnul consilier Sandu Cornel Stelian.

 
Art. 2. Nu avizează Planul Urbanistic Zonal construire depozit şi hală Alba-

iulia, zona “Rogoze” şi zona “Şes” solicitant Dreghiciu Petre, Zdrînc Nicolae, Toader 
Nicolae.
 Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul precum  şi raportul 
de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel 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.

Cimpoieş Cornel Pavel: “Comisia a avizat nefavorabil acest proiect de hotărâre 
şi avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Călin Hedviga: “ Acest proiect se referă la o zonă pentru depozitare, hală.”
 Bogăţan Ioan: “Dacă nu  sunt discuţii supun la vot cine este pentru respingerea 

acestui PUZ.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru respingere.”

          Art. 3 Avizează planul urbanistic zonal construire complex medical veterinar, 
strada “La Seminţe, FN solicitant Moruţan Horea.
          Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul precum  şi raportul 
de specialitate.

 Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel 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.

 Cimpoieş Cornel Pavel:  “Comisia a avizat favorabil  cu două condiţii acest 
proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.

Călin Hedviga:  “Pentru punctul  trei  vreau să vă prezint  puţin încadrarea în 
localitate. Este vorba de extravilan, podul peste Ampoi., într-o zonă unde trec stâlpii 
de  înaltă  tensiune.  Pe  acest  teren  domnul  Moruţan  propune  un  complex  medical 
veterinar. Este vorba de acestă zonă iar complexul ar prevedea  mai multe funcţiuni 
precum hrănirea şi îngrijirea animalelor.”

Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Comisia  a  pus  două  condiţii:  drumul  să  se 
construiască pe terenul beneficiarului şi cu avizul de la SNCFR.”

Călin  Hedviga:  “Prima  condiţie  a  fost  îndeplinită  urmând  să  o  scriem  în 
proiect.”

Bogăţan Ioan: “Dacă sunt discuţii? Dacă nu supun la vot avizarea acestui PUZ 
cu amendamentul domnului Cimpoieş.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

Iese din sală domnul viceprimar Paul Voicu.



 
        Art. 4 Planul urbanistic zonal construire spaţiu comercial şi locuinţe unfamiliale, 
Miceşti, extravilan  solicitant Bologa Nicolae, Baciu Ioana Adriana, Pop Sergiu, Tar 
Marius,  Teiuşan  Năsălean  Florin,  Bogdan  Dumitru,  Hărăstăşan  Claudiu,  Kopros 
Iosif.
          Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul precum  şi raportul 
de specialitate.

 Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel 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.

Cimpoieş Cornel Pavel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Călin  Hedviga:  “Este  vorba  despre  construire  spaţiu  comercial  şi  locuinţe 
individuale la Miceşti,  la limita  teritoriului administrativ spre Şard. Este vorba de 
această zonă spre pădure. Dar această documentaţie dumneavoastră aţi mai avizat-o. 
Modificarea constă în faptul că prima parcelă la Calea Zlatnei este cu discuţia avizării 
deoarece proprietarul nu vrea să participe. Restul organizează parcele pentru locuinţe 
individuale iar la Calea Zlatnei o zonă de spaţii comerciale şi servicii."

 Bogăţan Ioan: “Comisia?”
 Cimpoieş Cornel Pavel: “Toţi proprietarii care sunt în discuţie au depus actele 

la  cadastru,  au  cedat  terenul  pentru lărgirea acelui  drum aşa  cum a  fost  condiţia 
comisiei cu avizul favorabil.”

 Bogăţan Ioan: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot avizarea acestui PUZ.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru.

          Art. 5  Avizează planul urbanistic zonal construire hale industriale, extravilan 
Alba-Iulia, Oarda de Sus solicitant Vodă Adrian Cosmin, Baldea Adrian Nicolae.
             Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă PUZ-ul precum şi raportul 
de specialitate.

  Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel 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.

 Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Comisia  a  avizat  acest  proiect  de  hotărâre   cu 
condiţia retragerii drumului.”

  Călin Hedviga: “ Suntem la Oarda de Sus în extravilan. Drumul naţional DN1 
cu intrare spre Oarda. Vă prezint situaţia deja reglementată în zona intersecţiei. Se 
propun nişte hale de producţie cu modernizarea drumului de acces şi cu o retragere a 
halelor cu 14 metri faţă de axul  drumului propus.”
        Bogăţan  Ioan:  “Supun la  vot  cine  este  pentru  avizare  cu  amendamentul 
domnului Cimpoeş?”

    “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru.”
   

          
            



        Art. 6 Avizează  planul urbanistic  zonal construire locuinţe individuale şi 
realizare drum acces,  Alba-Iulia,  zona Chip, strada Alexandru Odobescu solicitant 
Ursa Ioan, Olelei Lucia, Oargă Virgil, Cristea Marcel, Borza Ioan.

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

  Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel 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.

 Cimpoieş Cornel Pavel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre 
cu condiţia rezolvării situaţiei juridice a  terenului respectiv.”

Călin  Hedviga:  “Între  Miceşti  şi  Bărăbanţ,  în  zona  Chip,  pe  acest  teren 
dumneavoastră  aţi  avizat  deja  o  serie  de  locuinţe  individuale.  Terenul  obiect  al 
documentaţiei este grevat de sarcini datorită liniilor de înaltă tensiune. Numai zonele 
galbene rămân construibile.   Cu toate acestea ar putea fi  introduse în intravilanul 
municipiului Alba-Iulia.”

Cimpoieş Cornel Pavel: “S-a propus un schimb de terenuri între proprietari şi 
domeniul public.”
          Bogăţan Ioan: “Dacă  sunteţi de acord supun la vot aprobarea acestui PUZ cu 
amendamentul comisiei.”
         “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi”.

          
         Art. 7 Avizează planul urbanistic de detaliu amplasare staţie de bază pentru 
serviciile de telefonie mobilă, strada Ardealului, bl. 280, bulevardul “1 Decembrie 
1918,  bl.  M5,  str.  Arieşului  intersecţie  cu bulevardul  Republicii,  nr.  125,  bl.  111 
solicitant RCS@RDS SA.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel 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.

Cimpoieş Cornel Pavel: “Comisia a avizat acest proiect de hotărâre  şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Revine în sală domnul consilier Sandu Cornel Stelian.

Călin Hedviga: “În şedinţa de luna trecută v-a mai fost prezentată o solicitare 
despre  aceste  trei  amplasamente.  Ne-aţi  solicitat  o  bază  legală  pe  care  eu  v-am 
prezentat-o. În aceste condiţii vă rog să o supuneţi atenţiei şi să vă pronunţaţi.”

Bogăţan Ioan: “Poftiţi domnule consilier.”
Baco Mihai: “La modul cum arată acum acest raport este perfect fundamentat. 

În  comisie  s-a  propus  aprobarea  cu  respectarea  acelor  norme  legale  care  sunt 
impuse.”

Călin Hedviga: “Le aveţi la pagina trei.”
Baco Mihai: “În aceste condiţii suntem de acord cu amplasarea.”



Bărdaş Horea Mihai: “Dă bine ca imagine pentru oraş?”
Călin Hedviga: “Imaginea nu este prea strălucită.”
Cornea Vasile: “Şi radiază.”
Bogăţan Ioan: “Dacă  sunteţi de acord supun la vot aprobarea acestui PUZ.”

         “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi un vot împotrivă 
Cornea Vasile”.

          Vine domnul consilier Todoran Matei Radu.
          

Art.  8 Avizează  solicitarea  de  modificare  a  zonei  functionale  din  locuinte 
individuale in Zona de mixta pentru comert servicii si locuinte colectice cu regim de 
inaltime P+3+M, ALBA IULIA, ZONA SCHIT la solicitarea lui BRATE PETRU.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel 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.

Bărdaş Horea Mihai: “Comisia  a avizat favorabil  acest proiect şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia”. 

Călin  Hedviga:  “La  acest  articol  vă  supun  spre  avizare  deoarece,  conform 
legislaţiei  în  vigoare  atunci  când  solicitarea  nu  se  încadrează  în  prevederile 
regulamentului, legea permite ca eu să vă propun dumneavoastră o strategie şi să o 
supun  avizării.  Este  vorba  de  un  teren  care  se  află  în  continuarea  bulevardului 
Transilvaniei  spre  zona  Schit  –  Ştrand.  Acest  ic  dacă  se  vede.  Zona  cu  un  plan 
urbanistic general se află în capul zonei funcţionale de locuinţe individuale cu regim 
de înălţime parter plus etaj şi mansardă. Solicitarea este pentru zonă mixtă care ar 
prevedea   locuinţe  colective,  servicii  sau  comerţ.  Vă  spun  că  beneficiarul  deţine 
numai  1600  metri  pătraţi.  Terenul  nu  a  fost  construibil  anterior  deoarece  două 
magistrale de gaze naturale prezentau o zonă de protecţie de 50 m de o parte şi de 
alta. Acum restricţia s-a redus la 20 m. Astfel această bucăţică de teren ar putea fi 
construibilă. Vă propun stimaţi consilieri să analizaţi situaţia. Cred că această zonă 
presupune o gândire de ansamblu şi o dezvoltare a axului principal al bulevardului 
Transilvaniei care pentru acest oraş este un ax de compoziţie urbană şi care ar putea 
să preia în continuare o dezvoltare de o importanţă locală majoră.”

Bogăţan Ioan: “Comisia?”
Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Comisia  este  de  acord  cu  propunerea  doamnei 

arhitect.  Să se studieze această  zonă pentru că este importantă  pentru dezvoltarea 
oraşului.”

Revine în sală domnul viceprimar Paul Voicu.

Bărdaş Horea Mihai: “Staţi puţin că eu nu ştiu ce votez. Să-mi spună doamna 
ce votez.”

Călin Hedviga: “Beneficiarul  solicită modificarea zonei funcţionale pe 1600 
metri pătraţi.”



Bărdaş Horea Mihai: “Şi noi ce votăm?”
Călin Hedviga: “Noi considerăm că acest lucru nu se poate face numai dacă 

studiem întreaga zonă.”
Bărdaş Horea Mihai: “Vă rog frumos să vorbiţi clar şi răspicat cum vorbeşte 

preşedintele ţării.”
        Bogăţan Ioan: “Dacă nu mai sunt discuţii cu privire la acest PUZ supun la vot 
avizarea acestuia.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”
     
         Art. 9 Avizează criteriile privind “Modernizarea LEA 0,4KV, STR. HOREA, 
ALBA IULIA, beneficiar SC ELECTRICA SA – SDEE ALBA IULIA.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel 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.

Cimpoieş Cornel Pavel: “Comisia a avizat acest proiect”.
Călin Hedviga: “La articolul 9 avizează criteriile privind modernizarea LEA 

0,4KV, strada Horea. Pe această stradă se propune o investiţie care scoate stâlpii de 
alimentaţie  cu  curent  electric  care  se  află  pe  proprietăţile  private  şi  propun  o 
variantă.”

Bogăţan Ioan: “Să ne oprim la comisie.”
Cimpoieş Cornel Pavel: “Comisia a propus respingerea proiectului pentru că 

nu suntem de acord ca această lucrare să se facă pe domeniul public. Electrica ar 
trebui să se pună de acord cu proprietarii iar aceste puncte care vor fi construite pe 
stradă  să  fie  eventual  încorporate  în  zona  proprietarilor.  Să  se  pună  de  acord  cu 
proprietarii şi să fie puse în incinta proprietăţii private nu pe stradă. Dânşilor le este 
foarte simplu. Îl plantăm pe stradă şi după aceea “la revedere”.

Călin Hedviga: “Aş vrea să adaug calitatea şi dimensiunea: 1 şi 15/66. Apoi 
aspectul lor estetic care s-ar vedea pe stradă din trei în trei case.”

Cimpoieş Cornel Pavel: “N-au decât să cumpere proprietăţile de la cei care se 
află acum în cauză şi să planteze aceste posturi în curte.”

Paul Voicu: “În chirie.”
        Bogăţan Ioan: “Dacă nu mai sunt discuţii cu privire  supun la vot  respingerea 
acestuia.”
        “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru respingere.”

     Art. 10 Avizează obiectivul de investitii CONSTRUIRE SPATIU COMERCIALE 
SI BIROURI solicitant SC ELECTRO - BVL SRL.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel 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.



Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Comisia  a  avizat  favorabil  proiectul  şi  nu  avem 
obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia”.

Călin Hedviga: “Avizarea presupune obiectul de investiţii care a fost aprobat 
printr-un PUD anterior în varianta cu forme rotunde. În urma unor demersuri de luni 
întregi, Ministerul Culturii a respins volumetria şi vă supun aprobării dumneavoastră 
varianta rectangulară, paralelipipedică.”

Cimpoieş Cornel Pavel: “Aş vrea să fac o precizare la acest proiect. Comisia a 
propus varianta cu rotundurile, prima variantă.”

Baco Mihai: “Care a fost aprobată?”
Cimpoieş Cornel Pavel: “Beneficiarul a fost până acum de patru ori la comisie 

la Sibiu cu patru variante. Comisia monumentelor a aprobat doar această variantă. 
Omul a cheltuit o mulţime de bani, a fost de acord să construiască acest proiect pe 
care noi l-am aprobat în Consiliu local dar cei de la muzeu au fost împotrivă şi au 
aprobat  doar  această  variantă.  Dumneavoastră  hotărâţi  dacă  îl  mai  plimbaţi  pe 
beneficiar pe alte drumuri şi oricum nu o să obţină aprobare pentru prima variantă. 
Domnul este aici, a cheltuit bani. Dacă doriţi o să vă informeze.”

Paul Voicu: “Motivaţia este că se promovează în jurul Cetăţii. Aceste clădiri, 
pe  care  dacă  le  privim  şi  pe  fereastră,  suntem  în  situaţia  prismă,  forme  drepte, 
simplificate. Este o clădire care se aseamănă  cu ceea ce a înconjurat Cetatea acum 
sute de ani.”

Cimpoieş Cornel Pavel: “Comisia monumentelor nu a fost de acord cu această 
variantă. Dânsul a fost de acord să construiască ceea ce s-a aprobat în Consiliu local, 
a venit cu altă variantă, a cheltuit bani. Dumneavoastră sunteţi cei care hotărâţi dacă 
hotărâţi ceea ce a stabilit Comisia monumentelor.”

Bogăţan  Ioan:  “Dar  nu  putem  trece  peste  ceea  ce  a  hotărât  Comisia 
monumentelor.”

Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Nu.  Dacă  comisia  nu  este  de  acord  nu  poate  să 
construiască.”

Rotar  Marius:  “Stimaţi  colegi!  Consider  că  dacă  domnul  a  cheltuit  bani  în 
intenţia de a construi ceva aşa cum am vrut noi în prima fază, după aceea a cheltuit 
alţi bani aşa cum a vrut Comisia de la Sibiu, în condiţiile în care indiferent dacă noi 
suntem de acord sau nu. Dacă noi suntem de acord îl putem sprijini să-şi construiască 
sediul. Dacă nu suntem de acord Comisia nu îi va da niciodată aviz. Deci niciodată nu 
se va putea construi. V-aş ruga să-l susţinem pe dânsul să poată construi  chiar dacă, 
aşa cum spunea domnul  Baco,  această  formă este foarte urâtă faţă de prima.  Dar 
aceasta este situaţia.”

Baco Mihai: “Nu ştiu cum este tratată problema parcărilor. Este vorba de spaţiu 
comercial şi de birouri. Presupune obligatoriu existenţa parcărilor.”

Călin Hedviga: “Vreau să vă arăt cum a fost iniţial planul urbanistic. A fost 
aprobată după cum se vede forma rotundă cu patru parcaje. Locul e foarte mic. A 
doua  variantă  fără  rotunjimi  păstrează  cele  patru  parcaje,  elimină  doar  curbura 
aceasta.  Pe de altă parte vreau să vă informez despre ceea ce înseamnă relaţia cu 
Ministerul Culturii. S-a prezentat de trei ori în comisia de cultură.”

Iese din sală domnul consilier Sandu Cornel Stelian.



  Baco Mihai: “Şi noi pe ce domeniu suntem?”
 Călin Hedviga: “Pe domeniul privat.”

           Bogăţan Ioan: “Dacă nu mai sunt discuţii cu privire la acest PUD supun la vot 
avizarea  acestuia.”
          “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

      Art. 11  Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA 
FAMILIALA  ,  ALBA  IULIA,  ALBA  IULIA,  ZONA  SEIGĂU,  FN,  solicitant 
DOGARU FLORIN CONSTANTIN“.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel 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.

Cimpoieş Cornel Pavel: “Comisia a avizat acest proiect cu condiţii”.
Bogăţan Ioan: “Care condiţii?”
Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Condiţia  să  prezinte  la  autorizare  parcela  aferentă 

modernizării drumurilor existente.”
          “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”
         

        Art. 12 Planul Urbanistic de Detaliu “SCHIMB DE DESTINATIE DIN HALA 
REPARATII  IN  COMPLEX  HOTELIER  SI  SUPERMARKET  SI  DEMOLARE 
MAGAZIE, STR. T.VLADIMIRESCU, NR.78 solicitant SC AUTOTRANS SA prin 
MARIUS ROTAR”.

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

  Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel 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.

 Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Comisia  a  avizat  favorabil  proiectul  şi  nu  avem 
obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia”.

 Călin  Hedviga:  “Suntem  pe  Tudor  Vladimirescu.  Se  propune  desfiinţarea 
acestor clădiri şi realizarea  următoarelor destinaţii: supermarket deservit de aceste 
parcaje şi zona hotelieră cu restul parcajelor aferente.”

Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Avizul  comisiei  a  fost  favorabil  şi  există  acolo 
sugestia  ca zona din faţa Tudor Vladimirescu să fie ori concesionată ori parteneriat 
între proprietar şi Primărie cu parcajele din faţă.”

 Revine în sală domnul consilier Sandu Cornel Stelian.

Baco Mihai: “Cine este beneficiarul?”
Cimpoieş Cornel Pavel: “Jumătate este Autotrans, jumătate domeniul public.”

          Bogăţan Ioan: “Dacă nu mai sunt discuţii cu privire la acest PUD supun la vot 



aprobarea  acestuia.”
        “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru şi o abţinere Marius 
Rotar .”

     Art. 13 Aprobă Planul Urbanistic Zonal “ DEMOLARE CLĂDIRE BIROURI, 
CENTRALĂ  TERMICĂ  SI  IMPREJMUIRE,  CONSTRUIRE  SPATII 
COMERCIALE D+P+1+M , ALBA IULIA, B-DUL REPUBLICII, NR.32 solicitant 
BARA VASILE”.

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

  Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel 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.

 Cimpoieş Cornel Pavel: “Comisia a avizat favorabil proiectul cu condiţia de a-
şi amenaja parcaje în interiorul incintei nu pe domeniul public şi a unui acces”.
        Bogăţan Ioan: “Dacă nu mai sunt discuţii cu privire la acest PUD supun la vot 
aprobarea  acestuia.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

    Art.  14  Aprobă Planul  Urbanistic  Zonal  “  SCHIMBARE  UNITATE 
TERITORIALĂ  DE  REFERINTĂ  DIN  ZONA  STR.  DOINEI,  NR.1A,  STR. 
DOINEI, NR.1A, solicitant MAUTINO BRUNO”.

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

  Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel 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.

Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Comisia  a  avizat  favorabil  proiectul  şi  nu  avem 
obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia”.

Cimpoieş Cornel Pavel: “E vorba numai de mansardare.”
        Bogăţan Ioan: “Dacă nu mai sunt discuţii cu privire la acest PUD supun la vot 
aprobarea  acestuia.”
        “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

      
    Art.  15  Aprobă Planul  Urbanistic  Zonal  “  MODIFICARE  ZONA 

FUNCTIONALA  –  PARTOS,  ALBA  IULIA,  CARTIER  PARTOS,  STR. 
REGIMENTUL V VINATORI solicitant CRISTEA ANGHEL RADU”.

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

  Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel 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.
Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Comisia  a  avizat  favorabil  proiectul  cu  condiţia 

construirii în etape. Deci să fie în corelare cu pasajul care se va dezvolta pe această 
zonă”.

Călin Hedviga: “ Suntem la incidenţa modernizării pasajului  peste calea ferată. 
Este vorba de acest punct sensibil iar tipul pe care îl prezintă planul urbanistic general 
este zonă verde cu interdicţie de construire.  Solicitarea este de a valorifica aceste 
terenuri.”
        Bogăţan Ioan: “Dacă nu mai sunt discuţii cu privire la acest PUD supun la vot 
aprobarea  acestuia cu amendamentul propus.”
       “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”
        

              Art. 16 Aprobă Planul Urbanistic Zonal “ LOCUINTE INDIVIDUALE, 
STR. MARASESTI, NR.8-10 solicitant SIMA PETRU”.

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

  Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel 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.

 Cimpoieş Cornel Pavel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia”.
           Bogăţan Ioan: “Dacă nu mai sunt discuţii cu privire la acest PUD supun la vot 
aprobarea  acestuia.”
       “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”
        

        Art. 17 Plan Urbanistic Zonal “ LOCUINTE COLECTIVE, B-DUL 
FERDINAND I, F.N. solicitant S.C. MADINI INVESTII S.R.L.”.

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

  Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel 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.

 Cimpoieş Cornel Pavel: “Comisia a avizat  proiectul”.
 Călin Hedviga: “ Aş vrea să-l amânăm deoarece beneficiarul nu a depus nici 

până acum acordul legalizat al vecinilor.”
        Bogăţan Ioan: “Dacă nu sunt discuţii cu privire la acest PUD supun la vot 

amânarea acestuia.”
        “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru amânare.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 439/2008

         



        4. Aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba 
Iulia str. Traian nr. 20.

Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 
raportul de specialitate.
          Bogăţan Ioan: „Dacă  sunteţi de acord supun la vot amânarea  acestuia”.
         „Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru amânare.”

        5. Darea în folosinţă gratuită către Biserica Evanghelică C.A. a unui imobil 
(teren şi contrucţie) situat în Alba Iulia str. Crişanei (Partizanilor) nr. 1.

 Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 
raportul de specialitate.

  Bogăţan Ioan: „Dacă  sunteţi de acord supun la vot amânarea  acestuia”.
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru amânare.”

          6. Prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor de amenajare începute în 
baza contractului de asociere nr. 23940/2006.
             Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan  care prezintă proiectul de hotărâre precum 
şi raportul de specialitate.

  Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

  Hondola Liviu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

  Bogăţan  Ioan:  “Dacă  nu   sunt  discuţii  supun la  vot  prezentul  proiect  de 
hotărâre.”

   “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

    S-a adoptat Hotărârea nr. 440/2008

      7. Aprobarea  încheierii  unui  act  adiţional  la  contractul  de  asociere  nr. 
13085/2005.

 Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre şi raportul 
de specialitate.

 Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

 Hondola Liviu: “Comisia a avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi  nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

 Bogăţan Ioan: "Dacă nu aveţi discuţii supun la vot proiectul de hotărâre."
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru."

 S-a adoptat Hotărârea nr. 441/2008

  



   8.  Stabilirea unor taxe speciale pe anul 2009.
  Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre precum 

şi raportul de specialitate. 
 Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
 Hondola Liviu: “Comisia a avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi  nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
 Bogăţan Ioan: "Dacă nu aveţi discuţii supun la vot proiectul de hotărâre."
 “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru."

  S-a adoptat Hotărârea nr. 442/2008
 

           9. Stabilirea tarifelor de bază ale chiriilor pentru spaţiile cu alte destinaţii decât 
locuinţe şi unele terenuri pe anul 2009.

 Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan  care prezintă proiectul de hotărâre precum 
şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

 Hondola Liviu: “Comisia a avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi  nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

 Bogăţan Ioan: "Dacă nu aveţi discuţii supun la vot proiectul de hotărâre."
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru."

 S-a adoptat Hotărârea nr. 443/2008
 

           10. Aprobarea tarifelor de distribuţie apă potabilă şi a tarifelor de canalizare 
parcticate de către SC APĂ CTTA SA ALBA.

  Se dă cuvântul  d-nei  Silvia  Moldovan care prezintă  proiectul  de hotărâre 
precum şi raportul de specialitate.

   Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

 Hondola Liviu: “Comisia a avizat  favorabil  acest  proiect de hotărâre şi  nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

 Silvia Moldovan: “S-a făcut o modificare la încadrarea în legislaţie. Colegii 
care au redactat acest  material  au preluat din materialele  din anii  trecuţi  şi  nu au 
actualizat legislaţia.”

 Paul Voicu: “Se va corecta când se va scrie hotărârea.”
 Baco Mihai: “V-aş ruga domnule Meteş să ne explicaţi cum ajungeţi la 1,83. 

Cât a fost înainte şi cât a fost acuma. Care este gradul de creştere?”
Mircea  Meteş:  “Creşterea  este  cerută  cu  4,5%,  creşterea  care  derivă  din 

contractul de delegare de gestiune pe care dumneavoastră l-aţi semnat şi rata inflaţiei 
pe anul 2008 care este de 6,5%. Deci în total 11 procente.”

Iese domnul consilier Cimpoieş Cornel Pavel.



Bogăţan Ioan: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot aprobarea acestui proiect 
cu amendamentul doamnei Moldovan Silvia.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19  voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 444/2008

11. Propunerea  de  atribuire  în  proprietate  a  terenului  aferent  caselor 
particulare.

Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre precum 
şi raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Hondola  Liviu:  “Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de  hotărâre  şi  nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Bogăţan  Ioan:  „Dacă  nu  sunt  obiecţiuni  cu  privire  la  proiectul  de  hotărâre 
supun la vot aprobarea acestuia.”

„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 445/2008

12.  Expertiza tehnică extrajudiciară efectuată în dosar nr. 5177/176/2008 aflat 
pe rol la Judecătoria Alba Iulia.

Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza  care prezintă proiectul de hotărâre precum 
şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Hondola  Liviu:  “Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de  hotărâre  şi  nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Bogăţan Ioan: “Dacă nu  sunt discuţii supun la vot cine este pentru neînsuşire.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru neînsuşire.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 446/2008

13. Expertiza tehnică extrajudiciară efectuată în dosar nr. 4492/176/2008 aflat 
pe rol la Judecătoria Alba Iulia.

Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza  care prezintă proiectul de hotărâre precum 
şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Hondola  Liviu:  “Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de  hotărâre  şi  nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”



Bogăţan Ioan: “Dacă nu  sunt discuţii supun la vot cine este pentru neînsuşire.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru neinsuşire.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 447/2008

14. Expertiza tehnică judiciară efectuată în dosar nr. 6555/176/2007 aflat pe rol 
la Judecătoria Alba Iulia. 

 Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza  care prezintă proiectul de hotărâre precum 
şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Hondola  Liviu:  “Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de  hotărâre  şi  nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Bogăţan Ioan: “Dacă nu  sunt discuţii supun la vot cine este pentru însuşire.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 448/2008

 

15.   Expertiza tehnică judiciară efectuată în dosar nr. 6220/176/2007 aflat pe 
rol la Judecătoria Alba Iulia.

Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza  care prezintă proiectul de hotărâre precum 
şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Hondola  Liviu:  “Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de  hotărâre  şi  nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Bogăţan Ioan: “Dacă nu  sunt discuţii supun la vot cine este pentru însuşire.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 449/2008

            16. Expertiza tehnică extrajudiciară efectuată în dosar nr. 6443/176/2008 aflat 
pe rol la Judecătoria Alba Iulia.

  Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza  care prezintă proiectul de hotărâre precum 
şi raportul de specialitate.

  Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

 Hondola Liviu: “Comisia a avizat  favorabil  acest  proiect de hotărâre şi  nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Bogăţan Ioan: “Dacă nu  sunt discuţii supun la vot cine este pentru neînsuşire.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru neînsuşire.”



S-a adoptat Hotărârea nr. 450/2008

17. Însuşirea documentaţiei tehnice de parcelare a unui imobil (teren) situat în 
Alba Iulia zona „Dealul Furcilor”.

Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza  care prezintă proiectul de hotărâre precum 
şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
 Hondola  Liviu:  “Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de  hotărâre  şi  nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Bogăţan Ioan: “Dacă nu  sunt discuţii supun la vot cine este pentru aprobarea 
acestui proiect.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 451/2008

           18. Acceptarea donaţiei făcute către Consiliul local al municipiului Alba Iulia 
a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia – Miceşti, zona „Poligon”.

Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza  care prezintă proiectul de hotărâre precum 
şi raportul de specialitate.

   Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

 Hondola Liviu: “Comisia a avizat  favorabil  acest  proiect de hotărâre şi  nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

  Bogăţan Ioan: “Dacă nu  sunt discuţii supun la vot cine este pentru aprobarea 
acestui proiect.”

 “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”
   

            S-a adoptat Hotărârea nr. 452/2008

        19. Încheierea unui act adiţional la contractul de asistenţă juridică şi reprezentare 
în instanţă prestat de avocat Toacă Aszalos Robert.

   Se dă cuvântul d-nei Georgeta Rânghet  care prezintă proiectul de hotărâre 
precum şi raportul de specialitate.

   Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare 
din partea comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu 
publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţeneşti.

  Pleşa Gabriel:  “Comisia  a avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi  nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

 Baco Mihai:  “O întrebare aş avea.  Chiar două rânduri  ca să prelungim un 
contract?  Aş vrea să ştiu în câte cazuri ne-a reprezentat domnul Toacă. Care este 
media câştigului? Câte am pierdut? Nu de altceva dar să ştiu şi eu pe ce dăm banii.”

 Robert Toacă: “Sigur domnule consilier dacă doriţi amănunte vă pot da.”



Baco Mihai: “Nu doresc eu. Doreşte tot Consiliul.”
Robert  Toacă:  “Am reprezentat  în jur  de 230 de cauze.  Majoritatea au fost 

acţiuni cu pretenţii  formulate de către societăţile de asigurare, în care, după cum ştiţi 
solicită  sume  de  bani  deoarece  consideră  că  sunt  accidente  datorate  semnalizării 
necorespunzătoare sau alte presupuse evenimente. Am avut succes. Le-am câştigat pe 
toate. Nu sunt probleme. Sigur că ei în continuare formulează acţiuni.”

Bogăţan Ioan: “Domnul consilier sunteţi mulţumit de răspuns?”
Baco Mihai: “Aproape. Să înţeleg că majoritatea societăţilor de asigurare au 

fost obligate la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv onorariile de avocat.”
Robert Toacă: “Da. Astra, Omniasig, BCR.”
Baco Mihai: “Nu mă interesează care sunt. Au fost obligate?”
Robert  Toacă:  “Au  făcut  acţiuni  de  regres  împotriva  noastră.  Ne-au  cerut 

sumele de bani pe care ele le-au plătit asiguraţilor. Şi face acţiunea în regres.”
Baco Mihai: “Altceva vă întreb?”
Robert Toacă: “Da. S-a respins acţiunea.”
Baco  Mihai:  “Şi  au  fost  obligate  la  plata  cheltuielilor  de  judecată  şi  a 

onorariilor de avocat?”
Robert Toacă: “Sigur că da, inclusiv expertizele.”
Baco  Mihai:  “Lasă  expertiza.  Eu  vă  întreb  onorariul  de  avocat  că  acela  îl 

plătim noi.”
Robert Toacă: “Şi onorariul şi expertiza  şi taxele de timbru. Cheltuielile de 

judecată înseamnă mai multe.”
Bogăţan  Ioan:  “Dacă  nu   mai  sunt  discuţii  supun  la  vot  cine  este  pentru 

aprobarea acestui proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

   
           S-a adoptat Hotărârea nr. 453/2008

           20. Asocierea Consiliului local al municipiului Alba Iulia prin Serviciul public 
de Asistenţă  Socială cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia şi încheierea unui 
contract pentru acordarea de servicii sociale pentru susţinerea financiară a proiectului 
„Servicii sociale integrate pentru copil şi familie”

 Se  dă  cuvântul  d-nei  Delia  Cristescu  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre 
precum şi raportul de specialitate.

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

   Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare 
din partea comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu 
publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţeneşti.

    Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”



Bogăţan Ioan: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot cine este pentru aprobarea 
acestui proiect.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”
   

           S-a adoptat Hotărârea nr. 454/2008

          21. Alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru Asociaţia Solidaritatea 
Socială Alba pentru anul 2009

 Se  dă  cuvântul  d-nei  Delia  Cristescu  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre 
precum şi raportul de specialitate.

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

Bogăţan Ioan: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot cine este pentru aprobarea 
acestui proiect.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”
   

           S-a adoptat Hotărârea nr. 455/2008

 22.  Stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2009
Se dă cuvântul d-nei Groza Aurica  care prezintă proiectul de hotărâre precum 

şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel care prezintă raportul de avizare din 

partea  comisiei  pentru  activităţi  ştiinţifice,  învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţia 
socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului.
Popa  Pavel:  "Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de  hotărâre  şi  nu  avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Bogăţan Ioan: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot cine este pentru aprobarea 
acestui proiect.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”
   

           S-a adoptat Hotărârea nr. 456/2008

          23. Modificarea HCL nr. 63/2008
Se  dă  cuvântul  d-nei  Delia  Cristescu   care  prezintă  proiectul  de  hotărâre 

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

partea  comisiei  pentru  activităţi  ştiinţifice,  învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţia 
socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului.
          Popa Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Bogăţan Ioan: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot cine este pentru aprobarea 



acestui proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

   
           S-a adoptat Hotărârea nr. 457/2008

         24. Aprobarea particpării Serviciului public de Asistenţă Socială din subordinea 
Consiliului local al municipiului Alba Iulia la asigurarea sustenabilităţii proiectului 
„Centrul  Social  de  Urgenţă  Alba”  în  cadrul  programului  de  interes  naţional 
„Combaterea excluziunii  sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de Centre 
sociale de urgenţă”

Se dă cuvântul d-nei Delia Cristescu care prezintă proiectul de hotărâre precum 
şi raportul de specialitate.

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

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare 
din partea comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu 
publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţeneşti.

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Bogăţan Ioan: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot cine este pentru aprobarea 
acestui proiect.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”
   

           S-a adoptat Hotărârea nr. 458/2008

              25.  Încheierea unui contract de asociere cu Asociaţia Filantropia Ordotoxă 
Alba  Iulia  şi  susţinerea  financiară  a  Serviciului  socio-medical  de  îngrijire  la 
domiciuliu a persoanelor vârstnice din  Alba Iulia

 Se  dă  cuvântul  d-nei  Delia  Cristescu  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre 
precum şi raportul de specialitate.
           Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea  comisiei  pentru  activităţi  ştiinţifice,  învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţia 
socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului.
        Popa Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare 
din partea comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu 
publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţeneşti.

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”



    Bogăţan Ioan: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot cine este pentru aprobarea 
acestui proiect.”

  “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”
   

           S-a adoptat Hotărârea nr. 459/2008

26. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor imobile către 
Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba-Iulia.

Se  dă  cuvântul  doamnului  Inurean  Ioan care  prezintă  proiectul  de  hotărâre 
precum şi raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare 
din partea comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu 
publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţeneşti.

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Bărdaş Horea Mihai:  “Darea în folosinţă  pe o perioadă determinată.   Să se 
stabilească orele în care se poate intra. Nu putem să-i dăm pentru toată ziua. Dăm pe 
o perioadă determinată. Pentru că o să iasă profesori de sport pe bandă rulantă aşa 
cum ies juriştii.”

Baco Mihai: “Nu înţeleg e comodat sau închiriere?”
Paul Voicu: “Unde în proiect?”
Baco Mihai: “Obiectul contractului.”
Paul Voicu: “Când semnăm modificăm.”
Baco Mihai: “O altă chestiune. Comodatul presupune obligaţia comandatarului 

ca pe perioada folosirii ei să plătească energia, apa caldă. Aşa se întâmplă şi la noi 
sau este darea în folosinţă gratuită totală? Ba îl  închiriem, ba îl  dăm în comodat. 
Comodatul este obligaţia celui care îl dai în comodat. În sensul că el trebuie să achite 
toate plăţile.”

Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “La  punctul  2.5  scrie  ceva  de  chestia  aceasta. 
Comodantul suportă cheltuielile nu invers.”

Baco Mihai: “Comandatarul trebuie să suporte nu el.”
Dârloşan Dorin: “Eu zic că există o problemă şi cu pista de atletism. Ei ne 

obligă să-i lăsăm între orele 8 – 14.”
Inurean Ioan: “Este vorba de darea în folosinţă pe o perioadă scurtă, limitată. 

Câteva ore.”
Bărdaş Horea Mihai: “Între orele 8 –14 scrie clar. Ce Dumnezeu scrie clar. 

Comodatul va permite comandatarului să folosească imobilele care fac obiectul în 
fiecare zi între orele 8 – 14. Staţi că mai avem şi echipa de fotbal, copiii care merg la 
bazin, mai avem Clubul Sportiv Unirea care merge pe pistă. Cum îi dăm între 8 – 14? 
Noi ce am ajuns?”

Rotar Marius: “Să amânăm proiectul.”
Bărdaş Horea Mihai: “Nu zic să-l amânăm dar să se precizeze orele.”
Baco  Mihai:  “Uitaţi-vă  ce  scrie  la  punctul  2.5.  Comodantul  va  suporta 

cheltuielile. Noi ce facem acte de binefacere?”



Rotar Marius: “Să ne punem în concordanţă cu orele.
Bogăţan Ioan: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot cine este pentru amânarea 

acestui proiect.”
  “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru amânare.”

   

27.  Proiect  de hotărâre privind însuşirea documentaţiei  tehnice de parcelare 
pentru  imobilul  (spaţiu  comercial)  situat  în  Alba-Iulia,  B-dul  Victoriei,  nr.  127, 
bl. 115.

 Se dă cuvântul d-nei Groza Aurica  care prezintă proiectul de hotărâre precum 
şi raportul de specialitate.
          Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
 Hondola  Liviu:  “Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de  hotărâre  şi  nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Bogăţan Ioan: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru aprobare.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 460/2008

Bogăţan Ioan: “Vă mulţumesc şi vă doresc sărbători fericite.”
Baco  Mihai:  “Distinşi  colegi,  reprezentanţi  ai  presei,  onoraţi  funcţionari. 

Daţi-mi voie ca în calitatea mea de lider al PDL să vă mulţumesc pentru modul în 
care am lucrat şi  am colaborat în această perioadă. Sărbători  fericite şi  “La mulţi 
ani”.”

Bogăţan Ioan: „Dacă nu mai sunt şi alte materiale de prezentat iar punctele de 
pe ordinea de zi s-au epuizat atunci declar şedinţa închisă”.

Alba Iulia, 23 decembrie  2008

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,   SECRETAR, 
             Consilier                                                                 
          Bogăţan Ioan                                                     Marcel Jeler       
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