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                                     PROCES VERBAL

Încheiat  azi  24 ianuarie  2008, în cadrul  şedinţei  extraordinare  a Consiliului 
local al municipiului Alba Iulia.

Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  53/2008  a  Primarului 
municipiului Alba Iulia .

Domnul consilier Popa Pavel: „În calitate de cel mai în vârstă dintre consilierii 
prezenţi  la  şedinţă,  conform Regulamentului  de funcţionare al  Consiliului  local  al 
municipiului  Alba  Iulia,  îmi  revine  sarcina  să  asigur  alegerea  preşedintelui  de 
şedinţă.”

În  acest  sens  propun  alegerea  d-lui  consilier  Abrudeanu  Mircea  Vasile  – 
preşedinte de şedinţă.

„Propunerea fiind supusă la vot, aceasta s-a aprobat cu 19 voturi pentru.”
Popa Pavel: „Şi acum în calitate de preşedinte ales, d-l consilier Abrudeanu 

Mircea Vasile, urmează să conducă lucrările şedinţei .”
Abrudeanu Mircea Vasile: „Din totalul de 21 de consilieri aleşi, sunt prezenti 

19 consilieri, lipsesc d-nii consilieri Anghel Marius şi Sârbu Constantin,  deci şedinţa 
noastră este legal constituită .”

Domnilor consilieri doresc să precizez faptul că, la lucrările şedinţei noastre 
mai participă: D-l primar – Mircea Hava,  d-l viceprimar – Paul Voicu,  d-l secretar – 
Marcel Jeler,  d-na Aurica Groza- Şef serviciu în cadrul Serviciului Comunitar pentru 
Cadastru şi Agricultură,  d-na Hedviga Călin – Şef serviciul urbanism, d-na Silvia 
Moldovan  –  director  Direcţia  Investiţii,  d-na  Lucia  Man –  biroul  resurse  umane, 
Potopea Dana – consilier  juridic,  Rânghet  Georgeta – consilier  juridic,  precum şi 
presa .

Abrudeanu  Mircea  Vasile:  „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 în unanimitate.”
Abrudeanu Mircea Vasile: „Ordinea de zi va fi modificată, în sensul că peste 

ordinea de zi vor fi introduse proiectele cu numerele 11, 12 şi 13:
11 – Proiect de hotărâre privind   aprobarea modificării şi completării statului 

de  funcţii  şi  organigramei  Serviciului  public  de  asistenţă  socială  din  subordinea 
Consiliului local al municipiului Alba-Iulia. 

12 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării statului de 
funcţii  şi  organigramei Serviciului public "Administrarea patrimoniului local " din 



subordinea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia.
13 - Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local 

pentru susţinerea  financiară a Campionatului Naţional de Tenis.
Abrudeanu Mircea Vasile: Şi acum prezint în proiect următoarea 

Ordine de zi

I Proiecte de hotărâri privind :
1.  Aprobarea  Planului  Urbanistic  de  Detaliu  pentru  "Îmbunătăţirea  calităţii 
mediului  prin  reabilitarea  şi  înfiinţarea  unor  spaţii  verzi  în  municipiul 
Alba-Iulia.
2.  Aprobarea  documentaţiei  tehnice  studiu de  fezabilitate  pentru  obiectivul: 
"Îmbunătăţirea calităţii mediului prin reabilitarea şi înfiinţarea unor spaţii verzi 
în municipiul Alba-Iulia."
3.  Modificarea  art.  2  din  Hotărârea  nr.  431/2007  a  Consiliului  local  al 
municipiului Alba-Iulia.
4.  Înscrierea  dreptului  de  proprietate  a  municipiului  Alba-Iulia  -  domeniul 
public asupra imobilului (teren) - parc - zona centrală. 
5.  Înscrierea  dreptului  de  proprietate  a  municipiului  Alba-Iulia  -  domeniul 
public asupra imobilului (teren) - parc - Sf. Ecaterina.
6.  Înscrierea  dreptului  de  proprietate  a  municipiului  Alba-Iulia  asupra 
imobilului (teren) - parc - Morii - str. Petru Dobra.
7.  Înscrierea  dreptului  de  proprietate  a  municipiului  Alba-Iulia  -  domeniul 
public asupra imobilului (teren) - parc - I.I.C. Brătianu.
8.  Înscrierea  dreptului  de  proprietate  a  municipiului  Alba-Iulia  -  domeniul 
public asupra imobilului (teren) - parc - zona de agrement şi locuri de joacă 
Miceşti.
9.  Aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice,  faza  studiu  de  fezabilitate 
pentru obiectivul “Clădire administrativă Stadion Oarda de Jos."
10.  Aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice,  faza  studiu  de  fezabilitate 
pentru obiectivul "Sediu Serviciu Public de Asistenţă Socială Alba-Iulia."
11. Modificarea şi completarea statului de funcţii şi organigramei Serviciului 
public de asistenţă socială din subordinea Consiliului local. 
12 Modificarea şi completarea statului de funcţii şi organigramei Serviciului 
public "Administrarea patrimoniului local " din subordinea Consiliului local.
13 Alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru susţinerea  financiară a 
Campionatului Naţional de Tenis.

II. Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba-Iulia pe 
luna februarie.

III. Diverse.

Abrudeanu  Mircea  Vasile:  „Dacă  sunteţi  de  acord  cu  modificările  şi 
completările aduse ordinii de zi prezentate, supun la vot aprobarea acesteia.”

„Fiind supusă la vot aceasta a fost votată în unanimitate.”



În continuare se trece la dezbaterea punctului I de pe ordinea de zi:

1.  Aprobarea  Planului  Urbanistic  de Detaliu pentru "Îmbunătăţirea   calităţii 
mediului prin reabilitarea şi înfiinţarea  unor spaţii verzi în municipiul Alba-Iulia."

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Avram Iancu  care prezintă raportul de avizare al 
Comisiei  de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice, 
ecologice şi protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură.

Avram Iancu: „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia .”

Harda Doina: "Este foarte bine venită această iniţiativă pentru că spaţiile verzi 
în  Alba-Iulia  sunt  foarte  puţine,  de  fapt  s-au  diminuat.  În  anul  1994  în  planul 
urbanistic,  situaţia  existentă  se  prezenta   cu  7,45  m.p./locuitor  spaţiu  verde,  un 
procent de 4,8% din suprafaţă. A fost propusă creşterea la 8,72 procente ceea ce nu s-
a întâmplat ci din contră s-a diminuat suprafaţa spaţiilor verzi în municipiul Alba-
Iulia. În ce măsură şi cum urmează să vă prezint că sunt spre finalizare. În ce priveşte 
lucrarea  prezentă,  e  foarte  bine  că  s-a  inclus  în  acest  program  şi  sperăm să  fie 
obţinute finanţările pe acest program. Aş avea doar o propunere: să crească numărul 
băncilor.  S-au  propus  bănci  numai  în  două locaţii.  Sunt  foarte  multe  persoane  în 
vârstă care reclamă că nu au unde să îşi ducă copiii. Este amplasată la intersecţia a 
trei cartiere de locuinţe colective. Sunt foarte multe persoane în vârstă care nu au 
unde să stea. Înainte mai aveau un spaţiu în faţa blocului şi aş avea rugămintea ca în 
lungul aleilor să se amplaseze mai multe bănci. În plus zonele unde s-au amplasat vor 
fi umbrite de catedrală  în cea mai mare parte. Dacă luăm în considerare orientarea 
cardinală, să ne gândim să le amplasăm şi în zone însorite. Deci rugămintea este să se 
consemneze ca amendament să fie amplasate mai multe bănci şi nu numai în cele 
două nuclee."

Silvia Moldovan: "Ce vreau să vă spun. În proiect s-a susţinut că în ceea ce 
priveşte  costul   contribuţia  locală  va  fi  de  10%.  Acest  10%  înseamnă  tocmai 
cheltuielile care privesc achiziţia mobilierului şi a dotărilor acestor parcuri pentru că 
aceste dotări fac obiectul unui contract care se dezvoltă în paralel cu contractul de 
finanţare a parcului pe care sperăm să-l obţinem."

Harda Doina: "Dacă-mi permiteţi nu discutăm acum planul urbanistic. Din ce 
se realizează ca investiţii, că este pe acest program  sau pe bugetul primăriei nu asta 
face obiectul proiectului de hotărâre."

Popa Pavel: "Vreau să multumesc iniţiatorului de proiect pentru că la articolul 
3 se prevede extinderea spaţiilor verzi în localităţile aparţinătoare."

Contor Gheorghe: "Aş vrea să fac o precizare: la primul punct în raportul de 
specialitate, la subpunctul 6 la Miceşti este 0,25 suprafaţa nu 2,5ha."

Călin Hedviga: "În urma analizelor făcute în studiul de fezabilitate, cu banii 
obţinuţi de la ministerul mediului nu putem finanţa decât două locaţii: parc Ecaterina 
şi parc Zăvoi."



Silvia Moldovan: "Eu cred că ar fi mai bine dacă pe o hotărâre de Consiliu 
local există acordul Consiliului local de a se dezvolta din punct de vedere urbanistic 
toate zonele verzi pe care noi le avem înregistrate. Şi primul proiect cu care mergem 
acum se referă la 2 locaţii.Deci nu este nici un inconvenient al corelării CF-ului cu 
PUD-ul."

Harda Doina: "Deci ce votăm?"
Abrudeanu Mircea Vasile: "Vă rog să vă referiţi la cele şase locaţii."
Harda Doina: "La Maniu aş vrea să întreb pe ce zonă se intervine. Sunt trei 

zone acolo. Tot ce e prezentat intră în discuţie şi se amenajează sau numai anumite 
zone."

Laura Enache:  "Este vorba de tot  ce înseamnă vegetaţie  în parcul  din zona 
Centrală Iuliu Maniu."

Hondola Liviu: “Am o întrebare aici. Documentaţia a fost întocmită de Luxor 
LTD SRL. La Luxor LTD, la proiectant scrie inginer Todea Vasile. Todea Vasile este 
funcţionar public, este director la Agenţia de Mediu. Problema este următoarea. Fiind 
funcţionar  public  este  incompatibil.  Deci  nu  poate  semna  şi  nu  poate  întocmi 
documentaţia. Vreau să mai spun că noi nu ne opunem proiectului dar ne opunem 
felului cum a fost prezentat, de cine şi cu ce interes a fost prezentat.”

Harda Doina: "În zona Maniu propriu-zis este o vegetaţie valoroasă. Această 
zonă  din  punct  de  vedere  a  vegetaţiei  şi  a  organizării  este  foarte  bine  conturată, 
organizată şi valoroasă. Deci este vegetaţie deosebită şi aş dori să se ţină seama de 
acest fond existent valoros."

Abrudeanu Mircea Vasile: "Propun ca domnul director Todea să ne dea câteva 
explicaţii."

Todea Vasile: "Bineînţeles că s-a ţinut cont de această vegetaţie. Este o viziune 
de perspectivă în situaţia în care mulţi arbori bătrâni vor fi înlocuiţi treptat. Această 
vegetaţie pe care o vom pune va fi înspre şosea un gard viu înalt de 1,20 - 1,50 şi va 
fi în armonie cu foioasele pentru a nu se creea un aspect dezolant."

Abrudeanu Mircea Vasile: "Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot prezentul 
proiect de hotărâre cu amendamentul propus."

"Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 15 voturi pentru şi patru abţineri: 
Harda Doina, Sandea Dorin Gheorghe, Pleşa Gabriel, Hondola Liviu."

S-a adoptat Hotărârea nr. 1/2008.

2.  Aprobarea  documentaţiei  tehnice  studiu  de  fezabilitate  pentru  obiectivul: 
"Îmbunătăţirea  calităţii  mediului  prin reabilitarea şi înfiinţarea unor spaţii  verzi  în 
municipiul Alba-Iulia."

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Avram Iancu  care prezintă raportul de avizare al 
Comisiei  de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice, 
ecologice şi protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 



arhitectură.
Avram Iancu: „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Harda Doina:  "Aş dori  să se preia amendamentul  propus la  punctul  1 şi  în 

cazul acestui proiect."
Abrudeanu Mircea Vasile: "Dacă nu mai 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. 2/2008

3.  Modificarea  art.  2  din  Hotărârea  nr.  431/2007  a  Consiliului  local  al 
municipiului Alba-Iulia.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Maier Eugen: „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia .”

Abrudeanu Mircea Vasile: „Dacă  nu aveţi obiecţiuni cu privire la acest proiect 
de hotărâre atunci supun la vot aprobarea acestuia”.

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 3/2008

4.  Înscrierea  dreptului  de  proprietate  a  municipiului  Alba-Iulia  -  domeniul 
public asupra imobilului (teren) - parc - zona centrală.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Maier Eugen: „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia .”

Abrudeanu  Mircea  Vasile:  „  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. 4/2008

5.  Înscrierea  dreptului  de proprietate  a municipiului  Alba-Iulia  -   domeniul 
public asupra imobilului (teren) - parc - Sf. Ecaterina.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de avizare din 



partea Comisiei de specialitate a Consiliului local pentru administrarea domeniului 
public şi privat, agricultură.

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

Groza Aurica: "Aş vrea să mai adăugăm un articol şi anume "Alei şi zone verzi" 
în suprafaţă de 5163 mp. Va fi pus la dispoziţie pentru relizarea lucrărilor respective."

Abrudeanu Mircea Vasile: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot dacă sunteţi de 
accord prezentul  proiect de hotărâre.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 5/2008

6.  Înscrierea  dreptului  de  proprietate  a  municipiului  Alba-Iulia  -  domeniul 
public asupra imobilului (teren) - parc - Morii - str. Petru Dobra.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei de specialitate a Consiliului local pentru administrarea domeniului 
public şi privat, agricultură.

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

Abrudeanu Mircea Vasile:  “Dacă  nu sunt  obiecţiuni  supun la  vot  prezentul 
proiect de hotărâre.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 6/2008

            7. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba-Iulia - domeniul 
public asupra imobilului (teren) - parc - I.I.C. Brătianu.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei de specialitate a Consiliului local pentru administrarea domeniului 
public şi privat, agricultură."

Maier Eugen: “Comisia a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia”.

Abrudeanu Mircea Vasile: “Dacă nu sunt discuţii cu privire la acest proiect de 
hotărâre, supun la vot aprobarea acestuia.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 7/2008

8.  Înscrierea  dreptului  de  proprietate  a  municipiului  Alba-Iulia  -  domeniul 
public asupra imobilului (teren) - parc - zona de agrement şi locuri de joacă Miceşti.

Se  dă  cuvântul  d-nei  Groza  Aurica  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  şi 



raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Maier Eugen  care prezintă raportul de avizare 

din  partea  comisiei  de  specialitate  a  Consiliului  local  pentru  administrarea 
domeniului public şi privat, agricultură.

Maier Eugen: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia”.

Groza Aurica: "Mai există încă un articol completare la acest proiect prin care 
se pune la dispoziţie terenul pentru realizarea lucrărilor respective."

Pleşa Gabriel:  “Dacă nu sunt discuţii  cu privire la acest proiect  de hotărâre 
supun la vot aprobarea acestuia".

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 8/2008

9  Aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice  ,  fază  studiu  de  fezabilitate 
pentru obiectivul "Clădire administrativă Stadion Oarda de Jos."

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

Se dă cuvântul d-nei consilier Besoiu Ioan care prezintă raportul de avizare din 
partea  comisiei  Consiliului  local  pentru  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură. 

Besoiu Ioan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinta adoptării acestuia.”

Abrudeanu Mircea Vasile: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot aprobarea 
acestui proiect.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 9/2008

10.  Aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice,  fază  studiu  de  fezabilitate 
pentru obiectivul "Sediu Serviciu Public de Asistenţă Socială Alba-Iulia."

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

Se dă cuvântul d-nei consilier Besoiu Ioan care prezintă raportul de avizare din 
partea  comisiei  Consiliului  local  pentru  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură. 

Besoiu Ioan : “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinta adoptării acestuia.”

Abrudeanu  Mircea  Vasile:  “Dacă  nu  sunt  discuţii  supun  la  vot  aprobarea 
acestui proiect.”

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



S-a adoptat Hotărârea nr. 10/2008

11.  Aprobarea  modificării  şi  completării  statului  de  funcţii  şi  organigramei 
Serviciului  public  de  asistenţă  socială  aflat  în  subordinea  Consiliului  local  al 
municipiului Alba-Iulia.

Se dă cuvântul d-nei  Lucia Man  care prezintă proiectul de hotărâre, precum şi 
raportul de specialitate.

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

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

Abrudeanu Mircea Vasile:  “Dacă nu sunt obiecţiuni  supun la vot aprobarea 
acestui proiect.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 11/2008

12.  Aprobarea  modificării  şi  completării  statului  de  funcţii  şi  organigramei 
Serviciului public Administrarea patrimoniului local aflat în subordinea Consiliului 
local al municipiului Alba-Iulia.

Se dă cuvântul d-nei Lucia Man care prezintă proiectul de hotărâre, precum şi 
raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-nei consilier Sandu Cornel Stelian care prezintă raportul de 
avizare din partea comisiei Consiliului 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 privinta adoptării acestuia.”

Pleşa  Gabriel:  "Referitor  la  bazin  oare  s-ar  putea  să  se  facă  program  şi 
duminica? Costă foarte mult?"

Mircea Hava: "Tot timpul a fost discuţia cu şcoala. A fost făcut pentru şcoală. 
Dar dacă trebuie o să punem problema şi pentru dumunica."

Abrudeanu Mircea Vasile: “Dacă nu mai sunt discuţii  supun la vot aprobarea 
acestui proiect cu amendamentul propus.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 12/2008

13. Alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru susţinerea financiară a 
Campionatului Naţional de Tenis.

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

Se dă cuvântul d-lui Cornea Vasile care prezintă raportul de avizare din partea 



comisiei  de specialitate  a  Consiliului  local  pentru activităţi  ştiinţifice,  învăţământ, 
cultură,  sănătate,  protecţie  socială,  culte,  sport,  agrement,  turism  şi  protecţia 
copilului.

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

Abrudeanu  Mircea  Vasile:  “Dacă  nu  sunt  discuţii,  supun  la  vot  aprobarea 
acestui proiect de hotărâre .”

“Fiind supus la  vot acesta  a fost  votat  cu 17 voturi  pentru şi  două abţineri 
Harda Doina şi Sandea Dorin Gheorghe.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 13/2008

III. DIVERSE

Domnul  consilier  Abrudeanu  Mircea  Vasile:  "Am  la  diverse  o  singură 
precizare. Este anul aniversar a 90 de ani de la Unire. Primăria s-a angajat că în acest 
an se va edifica la Alba-Iulia acel monument al Unirii. Pentru a face acest lucru ar 
trebui urmaţi nişte paşi.  Primii paşi sunt realizaţi,  urmează partea cea mai grea şi 
anume aceea de a realiza concursul.

Mircea Hava: “Municipiul cred că nu are de unde să mai scoată atâţia bani. Noi 
am făcut toate demersurile pentru a creea comisia. Urmează apoi partea financiară. 
Am pregătit deja un proiect de hotărâre de guvern în care şi monumentul este trecut. 
Mai sunt trecute şi nişte lucrări care sunt necesare în parc. Avem o mare problemă în 
parc în zona primei fântâni arteziene. Mai este apoi bulevardul Transilvaniei în care o 
să cerem guvernului să ne ajute. Plus partea cealaltă legată de suflet, de manifestări. 
O să terminăm proiectul de hotărâre. Să vedem ce putem propune şi pentru cele două 
catedrale. O să fie un proiect complex.”

Besoiu Ioan: “Referitor la monument intenţia este lăudabilă dar vă propun să se 
lanseze concursul de soluţie în momentul în care avem obţinută finanţarea pentru că 
nu ne putem permite să se mobileze o zonă importantă din Alba-Iulia decât într-un 
anumit mod. Deci să se lanseze concursul în momentul  în care avem certitudinea 
finanţării.”

Silvia Moldovan: “Nimeni nu dă bani până nu vede ce face. Există un interes 
din partea Asociaţiei  “Cultul Eroilor” să se realizeze acest proiect.  Împreună cu o 
fundaţie sunt dispuşi să pună la dispoziţie 10.000 Euro pentru acest proiect. Ei ne 
sugerează o idee dar noi nu putem să o implementăm până nu vedem din ce îl facem.”

Besoiu  Ioan:  “  În  municipiu  şi  în  special  în  zona  centrală  este  blocată 
amenajarea datorită unor litigii sau datorită unor solicitări de retrocedare. De aceea 
supun atenţiei, cel puţin pentru zona parcării, să se promoveze un proiect de hotărâre 
de expropriere pentru cauză de utilitate publică.”

Mircea  Hava:  “În  zona  parcării  din  nou ne-au  dat  în  judecată.  Restul  sunt 
rezolvate. În parte am câştigat noi, au câştigat şi ei. O să propun aşa cum am discutat 
cu dl. Besoiu acolo unde sunt deja proprietari exproprierea pentru interes public. Am 
avut ore de discuţii cu proprietarii să vândă, să intrăm în parteneriat dar nu s-a putut.”



Pleşa  Gabriel:  “Referitor  la  contractele  noastre  din  zona  Cetăţii  aş  vrea  să 
vedem într-o şedinţă viitoare dacă s-a mai realizat ceva.”

Rotar Marius: “Am o întrebare referitoare la vechiul bazar din gară. Instanţa a 
luat o măsură împotriva oraşului. Am pierdut două procese împotriva cooperaţiei deşi 
terenul  este  al  Primăriei  iar  construcţia  este  cu  caracter  provizoriu.  Este  totuşi  o 
poartă de intrare în oraş.”

Doina Harda: “Să se pună în aplicare hotărârea Consiliului local.”
Mircea Hava: “Cum să o punem când instanţa spune altceva.”

Abrudeanu Mircea Vasile: “Dacă nu mai sunt şi alte materiale de prezentat şi 
punctele aflate pe ordinea de zi s-au epuizat, declar  şedinţa închisă.”

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                              SECRETAR,
                Consilier                                                 Marcel Jeler
     Abrudeanu Mircea Vasile


