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Încheiat  azi  27 mai  2008,  în  cadrul  şedinţei  ordinare  a  Consiliului  local  al 
municipiului Alba Iulia.

Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  430/2008  a  Primarului 
municipiului Alba Iulia.

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local sunt publice.
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    Cimpoieş    Cornel 
Pavel– preşedinte de şedinţă.

„Propunerea fiind supusă la vot, aceasta s-a aprobat cu 21 voturi pentru.”
Cimpoieş Cornel Pavel: "Bună ziua doamnelor şi domnilor. Înainte de a începe 

aş vrea să dau cuvântul domnului rector Achim Moise."
Achim Moise: "Daţi-mi voie ca în numele meu şi a Senatului Universităţii  să 

vă spunem bine aţi venit şi să vă mulţumim că această ultimă şedinţă de bilanţ, în 
mare parte a dumneavoastră, acum, la sfârşit de mandat, să se ţină la Universitate. 
Dorinţa  noastră  a  fost  legată  de  parteneriatul  care  a  existat  între  Universitate   şi 
Primărie,  prin  care  aţi  aprobat  o  serie  întreagă  de  participări  la  activităţile 
Universităţii. Prezenţa dumneavoastră a fost una care s-a simţit în toate manifestările 
pe  care  noi  le-am  avut  specifice  la  nivel  de  Universitate.  Vă  mulţumim  pentru 
disponibilitatea şi deschiderea pe care aţi avut-o în toţi aceşti patru ani. Au fost patru 
ani în care relaţia între Universitate, Consiliu local şi Primărie a fost una excelentă. 
De aceea vreau să vă mulţumesc  în numele nostru pentru că datorită dumneavoastră 
am reuşit să facem vizibilă atât Universitatea cât şi municipiul Alba-Iulia. Sper că 
ceea  ce  reprezintă  Universitatea   ca  ambient  să  fie  cel  puţin  la  aprecierea 
dumneavoastră.  Aş vrea să  fac o singură remarcă.  Mobilierul  pe care-l  avem aici 
încearcă să respecte epoca Baroc. A fost realizat cu sprijinul dumneavoastră. Probabil 
că dacă nu am fi avut această sursă de finanţare nu s-ar fi putut realiza. Ţin încă o 
dată să mulţumesc domnilor consilieri şi cred că ceea ce au făcut până acum au făcut 
din plăcere şi sper ca în viitorul mandat care va începe peste câteva zile să putem să 
ne vedem chiar dacă nu în aceeaşi formulă cu aceleaşi intenţii. Vă mulţumesc şi vă 
urez succes." 

Popa Pavel : „Şi acum în calitate de preşedinte ales,  d-l  consilier Cimpoieş 
Cornel Pavel urmează să conducă lucrările şedinţei .”



Marcel  Jeler:  „Conform regulamentului,  supun  la  vot  aprobarea  procesului 
verbal de la şedinţa anterioară.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20  voturi pentru şi o abţinere Harda 
Doina."

Cimpoieş  Cornel  Pavel:  "La  lucrările  şedinţei  participă  un  număr  de  21 
consilieri, 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 viceprimar 
Bogăţan Ioan, d-l secretar – Marcel Jeler,  Potopea Dana – consilier juridic, Rânghet 
Georgeta  –  consilier  juridic,  d-na  Lucia  Man  -  şef  birou  Resurse  umane,  relaţii 
internaţionale, d-na Silvia Moldovan precum şi presa.

Cimpoieş Cornel Pavel: "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.
Cimpoieş Cornel pavel: "Pe ordinea de zi  aveţi 33 de proiecte de hotărâre."
Marcel Jeler: "Peste ordinea de zi a fost introdus proiectul cu nr. 34 Atribuirea 

în proprietatea solicitanţilor, proprietari ai apartamentelor, terenul aferent locuinţei în 
cotă indiviză deţinută din construcţii."

Cimpoieş Cornel Pavel: "În aceste condiţii, cu cele menţionate, supun la vot 
dacă sunteţi de acord cu ordinea de zi modificată."

Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată în unanimitate.
Cimpoieş  Cornel  Pavel:  "Vreau să  spun şi  eu  câteva  cuvinte.  M-am simţit 

onorat  să  fac  parte din acest  Consiliu  local.  În  acest   mandat  s-au realizat  foarte 
multe. Mi-am dat seama că suntem pentru oameni, pentru cetăţeni, pentru schimbare. 
Să trecem la ordinea de zi. Dar încă o problemă. Aş vrea să fiţi de acord. Bănuiesc că 
acum nu mai aveţi motive să spuneţi că nu aţi primit dosarele la timp, cred că toată 
lumea le-a studiat şi v-aş ruga să interveniţi numai dacă aveţi motive întemeiate."

Cimpoieş Cornel Pavel: "Şi acum prezint următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

I. Proiecte de hotãrâri privind:
1. Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 
2008.
2. Aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,  impozitele şi taxele locale, 
alte taxe asimilate, taxe speciale precum şi amenzile aplicabile în anul 2009.
3. Acordarea unor facilităţi fiscale în favoarea unei persoane juridice pentru anul 
2008.
4.  Acordarea  unui  mandat  special  reprezentantului  Consiliului  local  al 
municipiului Alba Iulia în Adunarea Generală a Acţionarilor SC APĂ CTTA SA 
-  Filiala  Alba Iulia  în vederea exercitării  atribuţiilor  cuprinse în  Contractul  de 
reprezentare.



5. Alocarea unor sume de bani din bugetul local pentru susţinerea unor activităţi 
culturale şi sportive.
6. Deplasarea unei delegaţii a Primăriei municipiului Alba Iulia în Germania, în 
perioada  14-22. 06. 2008.
7.  Aprobarea statelor  de funcţii  ale  personalului  din aparatul  de specialitate  al 
primarului, aprobarea statelor de funcţii şi organigramelor personalului din cadrul 
Serviciului  public  de  asistenţă  socială  şi  al  Serviciului  public  „Administrarea 
patrimoniului local” din subordinea Consiliului local.
8.  Modificarea  statelor  de  funcţii  şi  organigramei  Serviciului  Public  Poliţia 
Comunitară Alba Iulia.
9. Modificarea Hotărârii nr. 97/2008 a Consiliului local Alba Iulia.

10. Aprobarea documentaţiei tehnice fază studiu de fezabilitate pentru obiectivul : 
„Construire locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care vor fi evacuaţi 
din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, municipiul Alba Iulia”.
11. Aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru amplasarea şi realizarea 
unor construcţii în municipiul Alba -Iulia:

- AMPLASARE CENTRU CULTURAL RELIGIOS  ADVENTIST,  STR. TIMOTEI CIPARIU,  NR.25, 
solicitant CONFERINTA TRANSILVANIA DE NORD A BISERICII CRESTINE DE ZIUA A SAPTEA 

- EXTINDERE  SI  ETAJARE  LOCUINTA,  STR.  LIVEZII,  NR.9,   solicitant  STEFANESCU  LIANA 
DOINA

- CONSTRUIRE  ATELIER  COSMETICA  AUTO,  TAPITERIE  SI  ELECTRICA,  STR.  VASILE 
ALECSANDRI, NR 65,  solicitant HAUCA DARIA LOREDANA

- EXTINDERE SPALATORIE AUTO, CALEA MOTILOR,  solicitant ENUS ALEXANDRU
- AMPLASARE TOTEM, CALEA MOTILOR, FN,  solicitant SC FILADELFIA SRL
- SC FILADELFIA SRL, STR. FANTANELE, NR.84-86,  solicitant FILIPESCU SERBAN, FUGACIU 

FLORIORA, MOLDOVAN CALIN, MOLDOVAN ELENA
- LOCUINTE INDIVIDUALE,  EXTRAVILAN,  ALBA IULIA,  str.  EMIL RACOVITA,   solicitant  SC 

COMANICIU &GRUEN SRL, MITROFAN NICOLAE
- LOCUINTE INSIRUITE, STR.BRANDUSEI, MODIFICARE PUZ STR.  LALELELOR,  solicitant  SC 

SIMPALUX SRL, RACZ LADISLAU, IANOS MARIUS, AVRAM MARIANA SI ISPAS MIRCEA
- CONSTRUIRE  LOCUINTE  INDIVIDUALE  CUPLATE  SI  INSIRUITE,  OARDA  DE  JOS-

EXTRAVILAN ZONA DUBLIHAN,  solicitant HANES SIMONA
- STABILIRE ALINIAMENT  CONSTRUCTII STR. ION LANCRANJAN, STR. ION LANCRANJAN, 

solicitant CEUCA EMILIAN
- CONSTRUIRE LOCUINTE UNIFAMILIALE, ALBA IULIA – MICESTI,  solicitant  CALIN VIRGIL, 

POTOPEA M, DAIAN I, AITAI M, CUCUI C, PANDURU G
- CONSTRUIRE  LOCUINTE  COLECTIVE  SI  UNIFAMILIALE,  STR.  ORHIDEELOR,   solicitant 

VADAN LUCRETIU HADRIAN
- EXTINDERE  ZONA  INDUSTRIALA,  EXTRAVILAN  BARABANT,   solicitant  NYARDI  PETRU-

ANTON
- CONSTRUIRE  LOCUINTE  COLECTIVE,  STR.  T.  VLADIMIRESCU,  NR.83,   solicitant  SC 

ROMCARPATIA GRUP IMBOLIAR SRL
- CONSTRUIRE  LOCUINTE,  PARTOS,  STR.  LILIACULUI,  NR.8,   solicitant  TRIFAN  VASILE, 

FLOREA CIPRIAN si SC MULTISTAR S.R.L
12. Propunerea de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare.
13. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 2454/176/2008.
14. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 2570/176/2007.
15. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 1232/107/2008.
16. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 2324/176/2007.
17. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 1047/176/2008.
18. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 65/176/2007.
19. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 2138/176/2006.



20. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 48.
21. Însuşirea documentaţiei tehnice de parcelare pentru un imobil (teren), situat în 
Alba Iulia, str. Simion Bărnuţiu nr. 16.
22. Completarea art.1 din  Hotărârea nr. 411/2007 a Consiliului local Alba Iulia 
privind  înscrierea  dreptului  de  proprietate  al  municipiului  Alba  Iulia  asupra 
imobilului (teren) înscris în CF nr. 112 Oarda.
23. Parcelarea  unui imobil (teren) situat în Alba Iulia B-dul Regele Carol I (str. 
Tudor Vladimirescu) nr. 121.
24. Acceptarea donaţiei unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, zona Valea Popii.
 25. Darea în folosinţă gratuită către Societatea de Transport Public SA Alba Iulia 
a unui imobil (teren).
 26.  Aprobarea  asocierii  dintre  Consiliul  local  Alba  Iulia  şi  Societatea  de 
Transport Public SA Alba Iulia.
27. Aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.136/1996.
28. Aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.8229/1998.
29. Aprobarea asocierii dintre Consiliul local Alba Iulia şi SC B& B TEAM SRL .
30. Declararea ca domeniu privat al municipiului Alba Iulia şi aprobarea vânzării 
prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Victoriei, 
bl.MV8.
31. Declararea ca domeniu privat al municipiului Alba Iulia şi aprobarea vânzării 
prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Calea Moţilor, 
nr.78.
32. Declararea ca domeniu privat al municipiului Alba Iulia şi aprobarea vânzării 
prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Calea Moţilor, 
nr.39.
33. Declararea ca domeniu privat al municipiului Alba Iulia şi aprobarea vânzării 
prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia-Partoş, str.Digului, 
FN.

În continuare se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi:

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

Se dă cuvântul d-nei Ţîr Teofila  care prezintă proiectul de hotărâre. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel Stelian care prezintă raportul de 

avizare din partea comisiei  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."

Harda Doina: "Aş dori să subliniez şi să se consemneze lista investiţiilor cu 
modificările."

Cimpoieş cornel Pavel: "Să se consemneze."
Cimpoieş Cornel Pavel: "Domnilor consilieri dacă nu mai sunt discuţii supun 



la vot prezentul proiect de hotărâre." 
"Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri Harda 

Doina şi Sandea Dorin Gheorghe."

S-a adoptat Hotărârea nr. 185/2008

2. Aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, 
alte taxe asimilate, taxe speciale precum şi amenzile aplicabile în 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 Sandu Cornel Stelian care prezintă raportul de 
avizare din partea comisiei  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."

Cimpoieş Cornel Pavel: “Dacă aveţi obiecţiuni la acest proiect?  Dacă nu sunt 
supun la vot.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă 
Harda Doina şi Sandea Dorin Gheorghe.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 186/2008

3.  Acordarea unor facilităţi fiscale în favoarea unei persoane juridice pe anul 
2008.

Se dă cuvântul d-nei Anuţa Şinar 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 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."
 Cimpoieş Cornel Pavel: „Dacă  nu sunt discuţii cu privire la acest proiect de 
hotărâre atunci supun la vot aprobarea acestuia”.

„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 187/2008

4.  Acordarea  unui  mandat  special  reprezentantului  Consiliului  local  al 
municipiului Alba-Iulia în adunarea Generală a Acţionarilor SC APĂ CTTA SA - 
Filiala  Alba  Iulia  în  vederea  exercitării  atribuţiilor  cuprinse   în  Contractul  de 
reprezentare.

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

Se dă cuvântul d-nei consilier Pop Monica care prezintă raportul de avizare din 



partea comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi  disciplină, relaţii cu 
publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor. 

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

Marcel  Jeler:  "Faţă  de  proiectul  de  hotărâre  aş  dori  sa  fac  o  completare. 
Reprezentantului  Consiliului  local  i  se mai  acordă mandatul  special  de a efectua 
procedurile  necesare  transformării  filialei  în  societate  comercială  cu  răspundere 
limitată cu asociat unic."

Cimpoieş Cornel pavel: „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  şi 2 abţineri Harda 
Doina şi Sandea Dorin Gheorghe.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 188/2008

5.  Alocarea  unor  sume  de  bani  din  bugetul  local  pentru  susţinerea  unor 
activităţi culturale şi sportive.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier 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.”

Cimpoieş Cornel Pavel: "Dacă sunt obiecţiuni?"
Luminiţa Fara: "Avem la acest proiect modificări. La articolul 1 unde dorim să 

facem o suplimentare cu 19.000 pentru sportivii şi antrenorii care n-au fost prinşi în 
premiere şi având în vedere că sunt şi concursuri regionale sumele sunt insuficiente."

Cimpoieş Cornel Pavel: "Dacă sunteţi de acord şi cu acest punct suplimentar? 
Cine este pentru?"

Luminiţa Fara: "Mai am încă. Sunt nişte cereri care ne-au parvenit astăzi de la 
Centrul  Militar  Judeţean.  Solicită  suma  de  5.000  lei  adică  5  milioane  pentru 
organizarea în ziua de 5 iunie "Fii militari ai satului" în Bărăbanţ.

Serviciul de Ambulanţă solicită suma de 1.400 lei necesari pentru realizarea 
cazării a 5 persoane reprezentante a Serviciului de ajutor maltez german.

Mai avem apoi o cerere din partea Şcolii Mihai Eminescu care solicită suma de 
3.600 lei pentru organizarea Proiectului "Ziua Porţilor Deschise".

Mircea Hava: "Ce e? Mai repetă o dată."
Luminiţa Fara: "Ziua Porţilor Deschise. Şcoala Mihai Eminescu, 3.600 RON."
Baco Mihai: "36 milioane de lei."
Marcel Jeler: "Atâta costă festivităţile."



Baco Mihai: "Atâta costă poarta."
Luminiţa  Fara:  "Mai  avem o cerere de la Centrul  de prevenire,  evaluare şi 

consiliere anti drog care solicită suma de 2.000 RON pentru organizarea în 6 iunie a 
campaniei "Bucuraţi-vă de o vară fără droguri" şi o doamnă profesoară  de la Centrul 
Şcolar  pentru  Educaţie  Incluzivă  Alba-Iulia.  Şcoala  Specială  solicită  un  sprijin 
financiar de 4.500 RON pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare a 12 elevi de la 
această Şcoală Specială la o tabără şcolară."

Hondola Liviu: "Mai sunt ceva bani, mai ziceţi ceva."
Cornea Vasile: "Domnule preşedinte. La punctul numărul 8 din acest proiect 

de hotărâre este alocarea sumei de 41.732 lei pentru o acţiune care se cheamă "Tinerii 
Rromi  -  Educaţie  pentru  integrarea  în  comunitate.  Nu  suntem  împotriva  acestei 
acţiuni dar este o sumă foarte mare care trebuie negociată şi discutată. Deci punctul 8 
eu propun să se retragă din acest proiect de hotărâre."

Hondola Liviu: "Ideea e foarte bună."
Cimpoieş Cornel Pavel: "Dacă mai sunt şi alte propuneri?"
Luminiţa Fara: "E o Şcoală Specială."
Baco Mihai: "Eu înţeleg că trebuie să ajutăm dar parcă sărim prea mult calul. 

Până la urmă facem acte de binefacere."
Cimpoieş Cornel Pavel: "Domnul Bărdaş?"
Bărdaş Horia: "Eu zic că dăm prea puţin pentru copiii handicapaţi. Cred că e 

bine să le dăm şi lor că e ultimul nostru mandat."
Cimpoieş  Cornel  Pavel:  "Dacă  mai  sunt  şi  alte  obiecţiuni.  Supun  la  vot 

aprobarea proiectului fără punctul 8 şi cu suplimentarele."
Harda Doina: "Domnul Cimpoieş vă rog supuneţi la vot proiectul aşa cum a 

fost prezentat apoi amendamentele."
Cimpoieş Cornel Pavel: "Da doamna Harda. Spuneţi domnul Besoiu."
Besoiu Ioan Petru: "Este părerea mea personală. Cu acea modificare la art. 1 eu 

sunt de acord iar restul să fie reanalizate şi rediscutate iar cu punctul 8 sunt de acord 
să-l amânăm."

Mircea Hava: "Cele care sunt acţiuni legate de 5, 6, 10 iunie ar trebui discutate, 
gândite. Punctul 1 legat de premiere pentru care în fiecare an s-a făcut aproape de 1 
iunie  premierea  sportivilor  olimpici.  Este  o  tradiţie  de   6,  8,  10  ani.  Celelalte 
discutate, care au venit acum. Da. Dacă sunt stringente da. Dacă nu să rămână pentru 
următorul consiliu."

Cimpoieş Cornel Pavel: "Dacă mai sunt opinii?"
Sîrbu  Constantin:  "Eu  aş  zice  să  analizăm mai  adânc  ultima  cerere.  Acea 

doamnă profesoară care cere pentru nu ştiu câţi copii şi pune acolo, alăturat, o poză în 
care copiii ne roagă să-i ajutăm să vadă şi ei marea. Dacă am dat pentru atâtea minţi 
luminate şi copii sănătoşi nu putem să dăm pentru o clasă de copii care n-au părinţi? 
Haideţi  să  analizăm puţin.  Am auzit  că  pleacă  săptămâna  aceasta  sau  săptămâna 
viitoare şi ar fi păcat să le stricăm visul. Haideţi să analizăm mai adânc. Eu cred că ar 
fi un lucru bun."

Cimpoieş Cornel Pavel: "Deci sunt trei sau patru propuneri în afară de proiect. 
Una aşa cum este. A doua fără punctul 8.

Bărdaş Horia: "Fără punctul 8 şi cu completare la punctul 1."



Cimpoieş  Cornel  Pavel:  "A  treia  este  cu  copiii  cu  probleme.  Propun  spre 
aprobare proiectul aşa cum a fost prezentat."

Marcel Jeler: "Conform regulamentului de organizare şi funcţionare corect este 
oricum. Dar cred că este mai bine, fiind atâtea articole, să-l aprobaţi pe articole şi 
atunci dumneavoastră veţi decide la fiecare articol, care îl aprobaţi şi care îl amânaţi."

Cimpoieş Cornel Pavel: "Domnule secretar din ceea ce este acum la proiect s-a 
făcut un amendament la punctul 8. Pe lângă ceea ce s-a propus la proiect mai sunt 
celelalte 4 sau 5.  Şi  punctul  1.  Suplimentarea.  De aceea v-am rugat  să-l  aprobaţi 
prima dată aşa cum s-a prezentat."

Marcel Jeler: "Haideţi să-l votăm pe articole."
Cimpoieş Cornel Pavel: "Supunem la vot pe articole."
Cimpoieş Cornel Pavel: "Articolul 1 Aprobă cheltuirea sumei de 54.000 lei din 

bugetul local pe anul 2008 – capitol cultură – pentru premierea de către Consiliul 
local a cadrelor didactice,  a elevilor a sportivilor şi antrenorilor din Alba Iulia, care 
au  obţinut  premii  şi  menţiuni  la  olimpiadele  şi  concursurile  şcolare  naţionale  şi 
regionale din acest an. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abţine?"

"Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru."
Cimpoieş Cornel Pavel: "Articolul 2 Aprobă alocarea sumei de 2.000 lei din 

bugetul local pe anul 2008 - capitol cultură – pentru editarea de către Universitatea „1 
Decembrie  1918” Alba Iulia   a  celui  de al  doilea  volum din seria  „Incursiuni  în 
imaginar. Comentarii şi interpretări”. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abţine?"

"Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru."
Cimpoieş Cornel Pavel: "Articolul 3 Aprobă alocarea sumei de 12.450 lei din 

bugetul  local  pe  anul  2008  -  capitol  cultură  –  pentru  Seminarul  Teologic  Liceal 
Ortodox „Mitropolit Simion Ştefan”Alba Iulia în vederea acoperirii cheltuielior de 
cazare şi masă a celor 60 de persoane  de la Colegiul „Aloisiuskolleg” din Bonn-
Germania,  care vor susţine concerte  în colaborare cu corul  Seminarului  Teologic. 
Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abţine?"

"Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru."
Cimpoieş Cornel Pavel: "Articolul 4 Aprobă alocarea sumei de 3.000 lei din 

bugetul local pe anul 2008 – capitol cultură – pentru premierea de către Inspectoratul 
Şcolar  al  Judeţului  Alba  a  copiilor  care  obţin  rezultate  la  concursurile  ce  se 
desfăşoară  în  cadrul  „Festivalului  Copiilor”  în  data  de  11  iunie  2008.  Cine  este 
pentru? Împotrivă? Cine se abţine?"

"Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru."
Cimpoieş Cornel Pavel: "Articolul 5 Aprobă alocarea sumei de 2.500 lei din 

bugetul local pe anul 2008 – capitol cultură – pentru organizarea de către  Uniunea 
Artiştilor Plastici – Filiala Alba a Salonului Municipal de Artă, care va avea loc în 
perioada 23 mai –10 iunie 2008. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abţine?"

"Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru."
Cimpoieş Cornel Pavel: "Articolul 6 Aprobă alocarea sumei de 3.850 lei din 

bugetul local pe anul 2008 – capitol cultură – pentru organizarea de către  Uniunea 
Artiştilor  Plastici  a  Expoziţiei  Filialei  Alba Iulia  la  Galeria de artă din Deva ,  în 
perioada 17-30 iunie 2008. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abţine?"

"Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru."



Cimpoieş Cornel Pavel: "Articolul 7 Aprobă alocarea sumei de 3.800 lei din 
bugetul local pe anul 2008 – capitol cultură – pentru realizarea de către   Uniunea 
Artiştilor Plastici – Filiala Alba  a unui site reprezentativ pentru prezentarea artiştilor 
plastici. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abţine?"

"Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru."
Cimpoieş Cornel Pavel: "Articolul 8 Aprobă alocarea sumei de 41.372 lei din 

bugetul local pe anul 2008 - capitol cultură - pentru realizarea de către Universitatea 
"1  Decembrie  1918"  Alba-Iulia  a  proiectului  "Tinerii  Rromi  -  Educaţie  pentru 
integrarea în comunitate". S-a propus amânarea. Cine este pentru amânare?"

"Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru amânare şi 2 voturi 
împotriva amânării Harda Doina şi Sandea Dorin Gheorghe."

Cimpoieş Cornel Pavel: "Articolul 9 Aprobă alocarea sumei de 3.600 lei din 
bugetul local pe anul 2008 – capitol cultură – pentru organizarea de către Şcoala cu 
clasele  I-VIII  -  ”Mihai  Eminescu”   a  manifestărilor  ocazionate  de  „Ziua  Porţilor 
Deschise”. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abţine?"

"Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 4 abţineri Besoiu 
Ioan Petru, Creţu Simion, Hondola Liviu, Pleşa Gabriel."

Cimpoieş Cornel Pavel: "Articolul 10 Aprobă alocarea sumei de 5.000 lei din 
bugetul local pe anul 2008 – capitol cultură – pentru premierea de către Inspectoratul 
Şcolar  al  Judeţului  Alba a  tinerilor  care  îşi   demonstrează  creativitatea  şi  spiritul 
întreprinzător în lucrări originale şi de artă la etapa naţională a Concursului „Zilele 
Cărţii” ce va avea loc în perioada 6-7 iunie 2008.

"Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru."
Cimpoieş Cornel Pavel: "Şi acum suplimentarele. Spune-le Luminiţa."
Luminiţa Fara: "Suma de 500 lei pentru Bărăbanţ "Fiii militari ai satului" în 

data de 5 iunie 2008."
Cimpoieş Cornel Pavel: "Deci articolul 11Aprobă alocarea sumei de 500 lei 

din bugetul local pe anul 2008 – capitol cultură – pentru organizarea de către Centrul 
Militar Judeţean Alba a acţiunilor omagiale culturale şi promoţionale cu denumirea 
„Fiii Militari ai Satului” în data de 05.06.2008. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se 
abţine?"

"Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru şi o abţinere Besoiu 
Ioan Petru."

Luminiţa Fara: "Serviciul de ambulanţă solicită 1400 RON."
Mircea Hava: "De ce nu întrebaţi pe directoarea economică? Avem o lege în 

ţara asta. Păi putem să dăm dacă nu suntem în program cu ei? Două legi avem care 
trebuiau citite acum patru ani. Dar e greu de citit, e drept."

Harda Doina: "Dacă nu se pun în comisie şi nu le putem discuta."
Mircea Hava: "Astea au venit după. Serviciul maltez a făcut extraordinar de 

mult pentru Alba-Iulia dar nu putem da banii. pentru că după aceea presiunea e ştiţi 
dumneavoastră unde."

Cimpoieş Cornel Pavel: "Supun la vot."
Baco Mihai: "Ce să votăm? Nici nu trebuia pus în discuţie dacă e până acolo."
Hondola Liviu: "Trebuia un referat prezentat."
Luminiţa Fara: "Mai avem o cerere pentru alocarea sumei de 2.000 lei pentru 



campania "Bucuraţi-vă de o vară fără droguri."
Creţu Simion: "Nu am înţeles. Li se dau bani ca să-şi cumpere droguri. Să ni se 

explice ca să ştiu ce votez. E un flagel în Alba-Iulia cu drogurile?"
Luminiţa Fara: "Este vorba de premierea câştigătorilor concursurilor organizate 

cu ocazia campaniei "Bucuraţi-vă de o vară fără droguri".
Rotar Marius: "După ce s-a lămurit problema, cred că ne-am lămurit şi noi şi 

putem vota."
Cimpoieş  Cornel  Pavel:  "Supun  la  vot  dacă  sunteţi  de  acord  articolul 

12  Aprobă alocarea sumei  de  2.000 lei  din bugetul  local  pe anul  2008 – capitol 
cultură  –  pentru  premierea  de  către  Consiliul  local  a  câştigătorilor  concursurilor 
organizate cu ocazia campaniei „Bucuraţi-vă de o vară fără droguri."

"Fiind supus la vot acesta a fost votat în unanimitate."
Luminiţa Fara: "Mai avem o cerere pentru alocarea sumei de 4.500 lei pentru 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba-Iulia."
Cimpoieş  Cornel  Pavel:  "Supun  la  vot  dacă  sunteţi  de  acord  articolul  13 

Aprobă alocarea sumei de 4.500 lei din bugetul local pe anul 2008 – capitol cultură – 
pentru  Centrul  Şcolar  pentru  Educaţie  Incluzivă  Alba  Iulia,  în  vederea  acoperirii 
cheltuielilor unei tabere şcolare pentru 12 elevi din clasa a -VI-a B.

"Fiind supus la vot acesta a fost votat în unanimitate."

S-a adoptat Hotărârea nr. 189/2008

           6. Deplasarea unei delegaţii a Primăriei municipiului Alba-Iulia în Germania, 
în perioada 14 - 22. 06. 2008.

Se dă cuvântul d-nei Todea Ema  care prezintă proiectul de hotărâre. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel Stelian care prezintă raportul de 

avizare din partea comisiei  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."

  Cimpoieş Cornel Pavel: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui 
proiect.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.”
Baco Mihai: "Domnule primar la următorul consiliu local să nu ne mai puneţi 

aşa ceva că nu sunt de competenţa noastră."

S-a adoptat Hotărârea nr. 190/2008

7.  Aprobarea  statelor  de  funcţii  din  aparatul  de  specialitate  al  primarului, 
aprobarea statelor de funcţii şi organigramelor personalului din cadrul  Serviciului 
public de asistenţă socială şi al Serviciului public "Administrarea patrimoniului local" 
din subordinea Consiliului local.

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



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

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

Se dă cuvântul d-lui consilier 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.”

Cimpoieş Cornel Pavel: "Discuţii?"
Cimpoieş Cornel Pavel: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui 

proiect.”
 “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru şi o abţinere Harda 

Doina."

S-a adoptat Hotărârea nr. 191/2008

8.  Modificarea  statelor  de  funcţii  şi  organigramei  Serviciului  Public  Poliţia 
Comunitară Alba-Iulia.

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

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

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

Cimpoieş Cornel Pavel: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui 
proiect.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru şi 5 abţineri Creţu 
Simion, Harda Doina, Hondola Liviu, Pleşa Gabriel, Sandea Dorin Gheorghe.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 192/2008

9. Modificarea Hotărârii nr. 97/2008 a Consiliului local Alba-Iulia.
Se dă cuvântul d-lui Belală Mihai  care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 

raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare 

din  partea  comisiei  de  specialitate  a  Consiliului  local  pentru  studii,  prognoze 
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice, comerţ.

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



Cimpoieş Cornel Pavel: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui 
proiect.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 193/2008

10.  Aprobarea  documentaţiei  tehnice  fază  studiu  de  fezabilitate  pentru 
obiectivul: "Construire locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care vor fi 
evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, municipiul Alba-Iulia."

  Se dă cuvântul d-nei Ani Metea  care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 
raportul de specialitate.
   Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Dacă nu sunt  obiecţiuni  supun la vot  aprobarea 
acestui proiect.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 194/2008

11.  Aprobarea  unor  Planuri  Urbanistice  de  Detaliu  pentru  amplasarea  şi 
realizarea unor construcţii în municipiul Alba-Iulia:
           
          Art. 1 Aprobă planul urbanistic de detaliu amplasare centru cultural religios 
adventist, str. Timotei Cipariu, nr. 25, solicitant Conferinţa Transilvania de Nord a 
Bisericii  Creştine de Ziua a Şaptea, cu condiţia retragerii  construcţiei  în interiorul 
incintei, rezolvarea parcajelor în faţa clădirii şi renunţarea la parcajele de pe domeniul 
public.
          Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum şi raportul de 
specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Besoiu Ioan 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.

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

Cimpoieş Cornel Pavel: "Avizul comisiei?"
Laura  Enache:  "Este  favorabil  cu  condiţia  să  mute  construcţia  în  spate  şi 

parcajele în faţă. Planşa a fost modificată deci condiţia a fost introdusă."
Cimpoieş Cornel  Pavel:  “Dacă nu mai  sunt  obiecţii  supun la vot  aprobarea 

acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru şi 1 vot împotrivă 

Opincariu Constantin.”
 

Art.  2. Aprobă planul urbanistic de detaliu extindere şi etajare locuinţă, str. 
Livezii, nr. 9 solicitant Ştefănescu Liana Doina.
 Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum  şi raportul de 



specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Besoiu Ioan 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.

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

Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Dacă  nu  sunt  obiecţii  supun  la  vot  aprobarea 
acestuia.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.”

           Art. 3 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire atelier cosmetică auto, 
ţapiţerie şi electrică, str. Vasile Alecsandri, nr. 65, solicitant Hăuca Daria Loredana 
cu condiţia retragerii de pe domeniul public.
         Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum  şi raportul de 
specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Besoiu Ioan 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.

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

Laura Enache: "Avizul comisiei  a fost favorabil cu condiţia retragerii de pe 
domeniul  public.  PUD-ul  este  întocmit  pe  terenul  care  aparţine  proprietarului.  În 
relitate în teren este împrejmuită o suprafaţă mult mai mare şi în realizarea acestui 
PUD condiţia va fi îndeplinită. Nu ştiu ce revendicări mai are pe acolo."

Cimpoieş Cornel Pavel: "Alte intervenţii?"
Bărdaş Horia: "Am fost în teren şi am verificat. Şi-a făcut curăţenie în jur. Noi 

am pus condiţia retragerii de pe domeniul public şi cu intrarea de pe strada Vasile 
Alecsandri."

Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Dacă nu mai  sunt  discuţii  supun la  vot  aprobarea 
acestuia.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri Harda 
Doina, Sandea Dorin Gheorghe şi un vot împotrivă Besoiu Ioan Petru.”

 
         Art. 4 Aprobă planul urbanistic de detaliu extindere spălătorie auto, Calea 
Moţilor, solicitant Enuş Alexandru.
          Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum  şi raportul de 
specialitate.

 Se dă cuvântul d-lui consilier Besoiu Ioan 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.

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



Cimpoieş cornel Pavel: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot  PUD-ul.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri Harda 

Doina şi Sandea Dorin Gheorghe.”
 

Art. 5 Respinge planul urbanistic de detaliu amplasare totem, Calea Moţilor, 
FN, solicitant SC Filadelfia SRL.
        Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum  şi raportul de 
specialitate.

 Cimpoieş Cornel Pavel: "Avizul comisiei?"
Laura  Enache:  "Comisia  tehnică  a  dat  aviz  favorabil  iar  comisia  pentru 

organizare şi dezvoltare urbanistică a dat aviz nefavorabil."
Cimpoieş Cornel Pavel: "Supun la vot cine este pentru respingerea acestui plan 

urbanistic de detaliu."
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru respingere."

          Art. 6 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe, str. Fântânele, nr. 84-
86, solicitant Filipescu Şerban, Fugaciu Floriora, Moldovan Călin, Moldovan Elena.
             Se dă cuvântul d-nei Laura Enache  care prezintă PUD-ul precum şi raportul 
de specialitate.

  Se dă cuvântul d-lui consilier Besoiu Ioan Petru 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.

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

Laura Enache: "Titlul este locuinţe colective, locuinţe individuale, terenuri de 
tenis dar dacă vă aduceţi  aminte  luna trecută am discutat  cu doamna Filipescu şi 
acum se discută doar locuinţe individuale."

Cimpoieş Cornel: “Supun la vot cine este pentru cu modificările respective?”
“Fiind supus la vot acesta  a fost  votat  cu 19 voturi  pentru şi  două abţineri 

Harda Doina şi Sandea Dorin Gheorghe.”
   

          
             Art. 7 Aprobă planul urbanistic zonal locuinţe individuale, extravilan, Alba-
Iulia, str. Emil Racoviţă, solicitant SC Comăniciu $ Gruen SRL, Mitrofan Nicolae.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Besoiu Ioan 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.

Besoiu Ioan Petru: “Comisia  a avizat favorabil proiectul şi nu avem obiecţiuni 
în privinţa aprobării acestuia”.

Harda Doina: "Nici o discuţie nu e permisă?"



Cimpoieş Cornel Pavel: "Poftiţi doamna Harda."
Harda Doina: "Aceeaşi problemă. Lotizare necorespunzătoare şi nu se respectă 

distanţele ca să-mi justific votul."
Cimpoieş Cornel Pavel: "Alte intervenţii dacă mai sunt? Dacă nu supun la vot."
"Fiind supus la vot a fost votat cu 19 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă Harda 

Doina şi Sandea Dorin Gheorghe."
Hondola Liviu: "Staţi puţin noi nu votăm?"
Creţu  Simion:  "Doamna  arhitect  să  ne  explice.  Aşa  modificaţi  de  repede 

imaginile de nu ne putem uita."
Hondola Liviu: "Ce facem aici. Time out."
Creţu Simion:  "Doamna arhitect  să  ne explice  ce  face  SC Comănici  acolo. 

Apar acolo nişte umbre. Care e problema?"
Hondola Liviu: "Nişte linii negre apar."
Laura Enache: "Propune lotizarea cu creearea unui drum de acces. După cum 

vedeţi cel haşurat e interdicţia de la reţele."
Hondola Liviu: "Cel haşurat e interdicţie."
Harda Doina: "Şi ce adâncime au loturile?"
Laura Enache: "13 metri au loturile mai înguste şi 26 metri celelalte."
Harda  Doina:  "Pe  13  metri  se  poate  construi  şi  păstra  distanţele  conform 

normelor de însorire şi codului civil? Deci nu se poate construi."
Creţu Simion: "Cred că e cam forţată asta."

       Cimpoieş Cornel Pavel: “Dacă nu mai sunt discuţii cu privire la acest PUZ 
supun la vot.”

         “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă 
Harda Doina, Sandea Dorin Gheorghe şi 4 abţineri Besoiu Ioan Petru, Creţu Simion, 
Hondola Liviu, Pleşa Gabriel”.

          
         Art. 8 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe individuale cuplate şi 
înşiruite, Oarda de Jos - extravilan zona Dublihan, solicitant Haneş Simona.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Besoiu Ioan 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.

Besoiu Ioan Petru: “Comisia  a avizat favorabil proiectul şi nu avem obiecţiuni 
în privinţa aprobării acestuia”. 
          Cimpoieş Cornel Pavel: “Dacă nu  sunt discuţii cu privire la acest PUZ supun 
la vot  aprobarea  acestuia.”

  “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.”

          Art. 9 Aprobă planul urbanistic zonal stabilire alineament construcţii, str. Ion 
Lăncrănjan, solicitant Ceuca Emilian.

Se dă cuvântul d-nei  Laura Enache care prezintă PUD-ul precum  şi raportul 



de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Besoiu Ioan 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.

Besoiu Ioan Petru: “Comisia  a avizat favorabil proiectul şi nu avem obiecţiuni 
în privinţa aprobării acestuia”. 

Laura  Enache:  "Se  propune  micşorarea  alineamentului.  Avem  cu  5  metri 
alineamentul.   Şi  acum  propune  reglementarea  alineamentului  construcţiilor  în 
corelare cu prevederile PUG-ului aprobat."

Harda Doina: "Observaţie generală. Practic în municipiul Alba-Iulia nu există 
alineament. Există un alineament dat prin PUZ-uri şi PUG-uri care nu se respectă."

Bărdaş Horia: "Aşteptăm să vină arhitectul."
Cimpoieş Cornel Pavel: "Domnule Bărdaş vă dau cuvântul."
Harda Doina: "Nu există nici o aliniere a construcţiilor."
Laura Enache: "Sunt PUD-uri aprobate la 5 metri."
Harda Doina: "Tocmai.  Câte un PUD, câte un PUD care nu ţine dreapta şi 

stânga."
        Cimpoieş Cornel Pavel: “Dacă nu mai sunt discuţii cu privire la acest PUZ 

supun la vot  aprobarea  acestuia.”
  “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru, 2 voturi împotrivă Harda 
Doina, Opincariu Constantin şi o abţinere Sandea Dorin Gheorghe.”
     
         Art. 10 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe unifamiliale, Alba 
Iulia Miceşti, solicitant Călin Virgil, Potopea M, Dăian I, Aitai M, Cucui C, Panduru 
G.

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

Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Besoiu  Ioan  Petru  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.

Besoiu Ioan: “Comisia  a avizat favorabil  proiectul şi  nu avem obiecţiuni în 
privinţa aprobării acestuia”.
        Cimpoieş Cornel Pavel: “Dacă nu sunt discuţii cu privire la acest PUZ supun la 
vot  aprobarea  acestuia.”
      “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru şi 1 vot  împotrivă 
Harda Doina şi o abţinere Sandea Dorin Gheorghe.”

         Art. 11 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe colective şi 
unifamiliale, str. Orhideelor, solicitant Vădan Lucreţiu Hadrian.

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

Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Besoiu  Ioan  Petru  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.

Besoiu Ioan Petru: “Comisia a avizat favorabil proiectul şi nu avem obiecţiuni 
în privinţa aprobării acestuia”.

Harda Doina: "Şi locuinţe colective şi unifamiliale? Cum vine treaba asta?"
Maier Eugen: "E vorba de două blocuri. Unul cu trei şi lângă e un duplex a 

căror  proprietari şi-au dat acordul."
Harda Doina: "Nu ştiţi ce înseamnă o zonare funcţională într-un oraş."
Baco Mihai: "Ori facem case ori facem blocuri. E părerea mea."
Cimpoieş Cornel Pavel: "Acolo nu sunt case sunt chiar blocuri."
Pleşa Gabriel: "E complexul de case Orhideea. Are dreptate domnul preşedinte. 

Sunt blocuri. Şi-a făcut omul vile, drum de acces. Eu totuşi blocuri le-aş numi."
Cimpoieş Cornel Pavel: "Domnul Maier aveţi cuvântul."

Maier Eugen: "Sunt blocuri P+2. Care e problema?"
          Cimpoieş Cornel Pavel: “Dacă nu  sunt discuţii cu privire la acest PUZ supun 
la vot  aprobarea  acestuia.”
        “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru, 2 voturi împotrivă 
Harda Doina, Opincariu Constantin şi o abţinere Sandea Dorin Gheorghe”.

          Art. 12 Aprobă planul urbanistic zonal extindere zonă industrială, extravilan 
Bărăbanţ, solicitant Nyaradi Petru-Anton. 

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

 Se dă cuvântul  d-lui  consilier  Besoiu  Ioan Petru 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.

  Besoiu Ioan Petru: “Comisia a avizat favorabil proiectul şi nu avem obiecţiuni 
în privinţa aprobării acestuia”.
           Cimpoieş Cornel Pavel: “Dacă nu  sunt discuţii cu privire la acest PUZ supun 
la vot  aprobarea  acestuia.”
          “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri Harda 
Doina şi Sandea Dorin Gheorghe”.

        Art. 13 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe colective, str. T. 
Vladimirescu,  nr.  83  solicitant  SC  Romcarpatia  Grup  Imobiliar  SRL  cu  condiţia 
prezentării acordului legalizat al vecinilor direcţi.

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

  Se dă cuvântul d-lui consilier Besoiu Ioan Petru 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.

  Besoiu Ioan Petru: “Comisia a avizat favorabil proiectul şi nu avem obiecţiuni 



în privinţa aprobării acestuia”.
Laura  Enache:  "Da,  avizul  comisiei  a  fost  favorabil  cu  condiţia  să  existe 

acordul legalizat al vecinilor."
Bărdaş Horia: "Vreau să văd că eu stau la 81."
Laura Enache: "Aici era o centrală termică."
Harda Doina: "Şi câţi metri rămân între cele două blocuri?"
Paul  Voicu:  "Acolo  locuiesc din 87.  E o centrală  termică  pe care  au dat-o 

înapoi la Legea 10 şi din parcela doamnei s-a mai creat încă o parcelă de 600 m sau 
câţi metri pentru parcare. Şi nu e vorba de un bloc. E o scară de bloc care a fost lipită 
de punctul termic PT."

Harda Doina: "Dar văd regim de înălţime P+4, P+5. Eu citesc ce scrie pe plan."
Laura Enache: "Şi eu."
Harda Doina: "Între cele două P+4, P+5 am întrebat câţi metri sunt?"
Paul Voicu: "24 m doamna Harda. Uitaţi aici."
Harda Doina: "Nu acolo. Sus?"
Laura Enache: "5 metri."
Harda Doina: "Deci între un P+4 şi un P+5 5metri?"
Paul Voicu: "Doamna Harda acolo e un calcan de bloc. Acolo era de fapt lipit 

PT-ul de bloc. Nu avea nici un metru distanţă. Nimic. Era lipit de bloc până la 1, 1,75 
până la doi aproape. Ştiţi cum erau PT-urile. Acum se dă jos toată această structură şi 
se face un bloc la 5 m tot cu calcan. Deci nu există nici un geam acolo. Vă spun că 
stau de 20 de ani acolo. Vorbim de accese şi de tot în zona aceea. Nu i-am lăsat până 
nu au venit cu ce s-a măsurat. Nu ştiu ce e greşit acolo."

Abrudeanu Mircea Vasile: "Trebuie să privim în viitor. S-ar putea să înceapă 
un proces de mansardizare acolo."
            Cimpoieş Cornel Pavel: “Dacă nu  mai sunt discuţii cu privire la acest PUZ 
supun la vot  aprobarea  acestuia.”
           “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru  şi 2 voturi împotrivă 
Harda Doina şi Sandea Dorin Gheorghe”.

       
        Art. 14 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe, Partoş, str. Liliacului, 
nr. 8 solicitant Trifan Vasile, Florea Ciprian şi SC Multistar SRL.

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

Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Besoiu  Ioan  Petru  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.

Besoiu Ioan Petru: “Comisia a avizat favorabil proiectul şi nu avem obiecţiuni 
în privinţa aprobării acestuia”.

Cimpoieş Cornel Pavel: “Dacă nu  sunt discuţii cu privire la acest PUZ supun 
la vot  aprobarea  acestuia.”
          “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru  şi 1 abţinere Harda 
Doina”.



       Art. 15 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe amplasare totem, str. 
Alexandru Ioan Cuza solicitant SC Ulpia Traiana SRL.

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

  Se dă cuvântul d-lui consilier Besoiu Ioan Petru 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.

  Besoiu Ioan Petru: “Comisia a avizat favorabil proiectul şi nu avem obiecţiuni 
în privinţa aprobării acestuia”.

 Cimpoieş Cornel Pavel: “Dacă nu sunt discuţii cu privire la acest PUZ supun 
la vot  aprobarea  acestuia.”

  “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri Harda 
Doina şi Sandea Dorin Gheorghe."

          S-a adoptat Hotărârea nr. 195/2008

          12. Propunerea de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare.
       Se dă cuvântul d-nei Groza Aurica care prezintă proiectul de hotărâre precum 
şi raportul de specialitate.

    Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare 
din  partea  comisiei  de  specialitate  a  Consiliului  local  pentru  administrarea 
domeniului public şi privat, agricultură.
             Baco Mihai : “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.            
        Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Dacă  nu  sunt  întrebări  supun  la  vot  aprobarea 
acestuia.”

     “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru. 

S-a adoptat Hotărârea nr. 196/2008

           
            13. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 2454/176/2008.
             Se dă cuvântul d-nei Groza Aurica care prezintă proiectul de hotărâre precum 
şi raportul de specialitate.

  Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei  de specialitate a Consiliului local pentru administrarea domeniului 
public şi privat, agricultură.
             Baco Mihai : “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.                 
        Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Dacă  nu  sunt  întrebări  supun  la  vot  aprobarea 
acestuia.”



     “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru. 

S-a adoptat Hotărârea nr. 197/2008

           14. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 2570/176/2007.
Se dă cuvântul d-nei Groza Aurica care prezintă proiectul precum şi raportul de 

specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 

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

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

Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Dacă  nu  sunt  întrebări  supun  la  vot  aprobarea 
acestuia.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 198/2008

15. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 1232/107/2008.
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre precum 

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

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Baco Mihai: “Comisia a avizat acest proeict de hotărâre şi nu avem obiecţiuni 

în privinţa adoptării acestuia.”
Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Dacă  nu  sunt  obiecţiuni  supun  la  vot  prezentul 

proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 199/2008

 16. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 2324/176/2007.
 Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre precum 

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

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
 Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Dacă  nu  sunt  obiecţiuni  supun  la  vot  prezentul 

proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 200/2008



Rotar Marius: "Domnule preşedinte sunt două persoane afară care au spus că 
au avut promisiunea de la comisia de cultură că sunt chemaţi să susţină proiectul cu 
romii pe care l-am respins."

          17. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 1047/176/2008.
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre precum 

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

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Baco Mihai: “Comisia a avizat acest proiect de hotărâre şi avem obiecţiuni în 

privinţa adoptării acestuia.”
Cimpoieş Cornel Pavel: “Dacă sunteţi de acord supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 201/2008

 18. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 65/176/2007. 
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre precum 

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

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Dacă  nu  sunt  obiecţiuni  supun  la  vot  prezentul 

proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 202/2008

        
 19. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 2138/176/2006.
 Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre precum 

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

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
 Baco Mihai: “Comisia a avizat  acest proeict de hotărâre şi nu avem obiecţiuni 

în privinţa adoptării acestuia.”
 Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Dacă  nu  sunt  obiecţiuni   supun la  vot  prezentul 

proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru neînsuşire.”



S-a adoptat Hotărârea nr. 203/2008

20. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba-Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 48.
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre  precum 

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

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Baco Mihai: “Comisia a avizat acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni 

în privinţa adoptării acestuia.”
Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu sunt obiecţiuni, supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru şi 5 abţineri Creţu 

Simion, Harda Doina, Hondola Liviu, Pleşa Gabriel, Sandea Dorin Gheorghe.” 

S-a adoptat Hotărârea nr. 204/2008

21.Însuşirea documentaţiei tehnice de parcelare pentru un imobil (teren), situat 
în Alba-Iulia, str. Simion Bărnuţiu, nr. 16.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Baco Mihai: “Comisia a avizat acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni 
în privinţa adoptării acestuia.”

Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Dacă  nu  sunt  obiecţiuni  supun  la  vot  prezentul 
proiect.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 205/2008

22.Completarea art. 1 din Hotărârea nr. 411/2007 a Consiliului local Alba-Iulia 
privind  înscrierea  dreptului  de  proprietate  al  municipiului  Alba-Iulia  asupra 
imobilului (teren) înscris în CF nr. 112 Oarda.

Se  dă  cuvântul  d-nei  Groza  Aurica  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  din 
partea Serviciului cadastru şi agricultură, precum şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

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

Cimpoieş Cornel Pavel: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proiect 
de hotărâre.

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 206/2008



23. Parcelarea unui imobil  (teren) situat în Alba-Iulia, B-dul Regele Carol I 
(str. Tudor Vladimirescu), nr. 121.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

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

Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Dacă  nu  sunt  obiecţiuni  supun  la  vot  prezentul 
proiect.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 207/2008

24. Acceptarea donaţiei unui  imobil  (teren) situat în Alba-Iulia,  zona Valea 
Popii.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

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

Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Dacă  nu  sunt  obiecţiuni   supun  la  vot  prezentul 
proiect.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 208/2008

25.Darea în folosinţă gratuită către Societatea de Transport Public SA Alba-
Iulia a unui imobil (teren).

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

Se dă cuvântul  d-lui  consilier  Baco Mihai  care  prezintă raportul  din partea 
comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Baco Mihai: “Comisia a avizat  acest proiect cu condiţii.”
Baco Mihai: "S-a făcut o completare la comisie."
Inurean  Ioan:  "Este  vorba  de  un  teren  în  suprafaţă  de  2662,75  mp,  strada 

Iaşilor,  zona Gară pentru amenajare  staţie  de aşteptare  la  capăt  de linie  şi  spaţiu 
dispecerizare transport public."

Baco  Mihai:  "Spuneţi  domnule  completarea.  A  fost  pusă  condiţia  ca  la 
expirarea contractului cu Societatea de Transport Public, societatea care va efectua 
transport în comun în municipiul Alba-Iulia va prelua pe deplin."



Harda Doina: "Dar de ce 2662,75 metri?"
Hondola Liviu: "Mai am eu o obiecţiune."
Cimpoieş  Cornel  Pavel:  "Doamna  Harda  vă  înscrieţi   la  cuvânt?  Dacă  da 

ridicaţi mâna."
Harda Doina: "Dar de ce 2662,75 metri?"
Cimpoieş Cornel Pavel: "Pentru că atâţia sunt acolo."
Hondola Liviu: "În proiectul de hotărâre scrie aprobă darea în folosinţa gratuită 

către Societatea de Transport Public pentru 30 de ani, cu posibilitatea de prelungire 
2662,75 m. Deci eu vreau să întreb de ce trebuie să dăm noi în folosinţă la o societate 
comercială,  gratuit,  de  către  Primărie?  Dăm  o  suprafaţă  când  ei  au  spaţiul  lor 
personal, proprietate privată în zona fost IJTL unde este transport public. Pe deasupra 
ei au avut un teren pe care îşi parcau autobuzele, l-au vândut  şi acum vin şi noi 
facem pomeni pentru societăţi comerciale pe 30 de ani. Acestea sunt pomeni. Eu zic 
că nu este cazul. Pe deasupra autobuzul vine şi stă în staţie maxim 10 minute. Mai 
mult nu. De ce trebuie să atribuim noi 2600 mp?"

Abrudeanu Mircea Vasile: "Zona aceea e foarte importantă. De aceea trebuie 
un pic studiată. Eu zic să amânăm acest proiect pentru a fi studiată mai bine zona."

Besoiu  Ioan Petru:  "Aş vrea  să  fac  o  observaţie  de altă  natură.  În  ceea  ce 
priveşte formularea. Indiferent ce se va hotărâ. Nu Societăţii de Transport Public ci 
societăţii  carea realizează transport  public în Alba-Iulia.  Astăzi  este Societatea de 
Transport Public, poate mâine e altcineva. Poate altcineva câştigă licitaţia. În articol 
ar trebui spus societatea care realizează transport public."

Cimpoieş Pavel: "Doamna Harda?"
Harda Doina:  "Solicit  amânarea  acestui  proiect  întrucât  aceasta  este o zonă 

foarte importantă şi arată aşa cum arată. A fost întocmit un PUZ care a fost validat şi 
s-a aprobat. S-au făcut şi alte intervenţii. Este o zonă foarte aglomerată şi nu cred că 
ar fi normal să aprobăm fără să studiem bine zona."

Mircea  Hava:  "Nu am nici  o  treabă  că  aprobaţi  sau  nu  aprobaţi.  Aici  dau 
dreptate doamnei Harda. Aţi aprobat un PUZ  care încerca să rezolve toată treaba. 
Între  timp  au  apărut  nişte  PUD-uri  pe  care  dumneavoastră  le-aţi  aprobat.  Tot 
dumneavoastră  aţi  aprobat  înainte  un  PUZ  sau  un  PUD  acolo  care  prevede 
organizarea terenului care a rămas, cu zonă de intrare, cu zonă în care autobuzele să 
întoarcă, cu zonă de peron. Legat de coteţul acela, că mai bine nu pot să-i spun, că 
nici coteţ nu e parcarea. Dumneavoastră aţi dat hotărârea de consiliu. A fost atacată în 
instanţă. Am dat dispoziţie de primar. Trebuie să fim foarte atenţi că pe urmă o să 
apară cu totul altceva. Am fost daţi în judecată. Ştiţi prea bine, am pierdut. Vreau să 
fac o paranteză. Cu garajele construite pe domeniul public fără nici o autorizaţie am 
pierdut în primă instanţă în care acei care au construit sunt declaraţi constructori de 
bună credinţă şi instanţa ne obligă să-i şi întăbulăm. Să le recunoaştem dreptul de 
proprietate. Bineînţeles ne judecăm cum ne-am judecat şi cu alţii poate un milion de 
ani. Am pus întrebarea oare de ce? N-am găsit nici un răspuns. Nu ştiu nu sunt nici 
jurist dar în orice caz o construcţie făcută pe domeniul public care nu mai are nici o 
utilitate decât o crâşmă în care şobolanii sunt cât viţeii. Poate vreun candidat vrea să-
şi facă poză acolo. Nu mai putem să dăm încă o hotărâre de consiliu pentru că lucrul 
acesta l-am făcut o dată cu juriştii.  Acolo dumneavoastră aşi aprobat Societăţii de 



Transport Public acest PUZ cu condiţia ca el să şi investească în ceea ce face acolo cu 
condiţia ca el să investească în ceea ce face acolo. Formularea aceasta sunt de acord 
cu dumneavoastră "darea în folosinţă gratuită" nu este fericită. Trebuia găsită o altă 
formă de contract între Societatea de Transport Public care ea va investi acolo după 
programul pe care dumneavoastră l-aţi  aprobat,  deci părinţii  ei  fac acolo conform 
documentaţiei  dar  aveţi  dreptate formularea nu este  fericită.  Trebuie  găsită  o  altă 
formulare cum am avut alte formulări cu firme care au avut parcări în Alba-Iulia. 
Această  formulare  apare  undeva  şi  nu  se  mai  înţelege.  Apare  în  sponsorizări.  Şi 
formularea trebuie făcută prestări de servicii. Este drept peste câţiva ani se va face 
licitaţie. Am înţeles că se va face pe puncte. Este lege care stabileşte tot punctajul. 
Noi nu trebuie decât să punem cifre în căsuţe. dar asta e discuţia legat de ceea ce 
înseamnă Societatea de Transport Public şi zona de la gară. Cu dumneavoastră s-a 
încercat  pe  banii  lor  să  se  asaneze  zona  de  la  gară.  Recunosc  formularea  nu  e 
fericită."

Besoiu  Ioan  Petru:  "Situaţia  în  realitate  este  mult  mai  complicată.  La  ora 
actuală transportul public îl face STP-ul, face o investiţie pe un teren care se dă, se 
câştigă  licitaţia  la  un  moment  dat.  Când  va  fi  de  altă  firmă  proprietar  asupra 
construcţiei este el  dar utilitatea construcţiei este pentru transportul public. Eu cred 
că e puţin mai complicat."

Creţu Simion: "Şi eu sunt de acord cu colegul care a propus amânarea. Ca şi 
principiu şi eu sunt de acord. Dar practic în proporţie de 80-90% din veniturile pe 
care le realizează STP-ul le obţine prin exploatarea unui serviciu public. Capitalul 
acestei  firme  este  capital  în  totalitate  privat.  Pe lângă  aceasta  mai  beneficiază  de 
subvenţie o dată, de două ori pe an de la bugetul local."

Hondola Liviu: "2 miliarde."
Creţu Simion: "În momentul în care eu îi dau 3000 m şi dacă el face investiţie 

pe terenul acesta cum îl mai scot eu afară. A capitalizat, a realizat, are un contract. Nu 
ştiu trebuie gândit foarte bine de următorul consiliu."

Cimpoieş Cornel Pavel: "Propun amânarea acestui proiect dacă nu mai sunt 
discuţii."

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru amânare şi 2 voturi 
împotriva amânării Bărdaş Horia şi Cimpoieş Cornel Pavel.”

26.  Aprobarea  asocierii  dintre  Consiliul  local  Alba-Iulia  şi  Societatea  de 
Transport Public SA Alba-Iulia.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Baco Mihai: “Comisia a avizat acest proiect de hotărâre cu condiţii.”
Se dă cuvântul d-nei consilier Pop Monica care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi  disciplină, relaţii cu 
publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor. 



Pop Monica: “Comisia a avizat acest proiect de hotărâre cu condiţii.”
Inurean  Ioan:  "Este  un  proiect  de  hotărâre  privind  asocierea  între  STP  şi 

Consiliul local în vederea exploatării în comun a panourilor publicitare amplasate în 
staţiile de autobuz  din municipiul Alba-Iulia."

Besoiu  Ioan  Petru:  "În  primul  rând  este  neconcordanţă  între  perioada  de 
hotărâre şi obligaţiile lui din contract. Deci nu exploatării panourilor publicitare ci 
staţiilor în ansamblu.  În contract  la obligaţii  "efectuarea lucrărilor de întreţinere a 
staţiilor, reparaţii a staţiilor deci nu asociere pentru panouri publicitare. Pe de altă 
parte discuţiile referitoare la termen. Legat de discuţiile anterioare cine operează la 
momentul respectiv? Şi aici apare termenul de 30 de ani. Şi în proiectul de contract, 
la art. 2 apare o formulare care mi se pare puţin cam ciudată. STP-ul se obligă să 
încheie  contractul  încât  să  asigure  exploatarea  cu  eficienţă.  Deci  asta  poate  fi 
înţeleasă  ca  o  condiţie.  Deci  dacă  nu  face  contractele  nu  face  întreţinere.  Nu 
realizează obiectul contractului. E clar. Dacă asocierea e pentru staţii el se obligă în 
cadrul asocierii să întreţină staţiile nu panourile."

Cimpoieş Cornel Pavel: "Şi panourile fac parte din staţii."
Besoiu Ioan Petru: "Deci sunt nişte neconcordanţe care trebuie lămurite."
Creţu  Simion:  "Aş  vrea  să  fac  o  precizare.  Nu  ştiu  cum  se  comportă 

manageriatul  şi consiliul de administraţie al acestei societăţi. Înainte cu 2 luni de 
campania  electorală  am  făcut  2  cereri  în  numele  Partidului  Naţional  Liberal  la 
tovarăşul director. Ca să-i zic aşa că nu ştiu ce comportament are. Nu de manager. Nu 
ne-a răspuns. A început campania. A început să se afişeze pe autobuze, pe panourile 
din staţii. Nu ne-a răspuns. L-am sunat. I-am spus domnule director am făcut două 
cereri.  Nu  ne-aţi  răspuns.  Nu  pot.  Din  politeţe.  Nu  pot  întrucât  am încheiat  din 
februarie   un  contract  cu  un  alt  partid.  Să  nu-l  nominalizăm.  Şi  dânsul  a  spus: 
domnule sunt societate private şi fac ce vreau. Am avut un conflict cu Popa Nicolae."

Hondola Liviu: "Dar nu cu partidul."
Creţu Simion: "Nu ne-a răspuns. Şi i-am spus domnule aveţi staţiile acelea. 

Trebuia să faceţi licitaţie. Trebuia să-mi răspundeţi. Şi mi-a spus că sunt societate 
privată şi fac ce vreau. Dar domnul meu practic dumneatale îţi desfăşori activitatea de 
pe partea publică. Şi iei şi nişte bani de la buget. Nu mă interesează că mi-a dat că nu 
mi-a dat. Mi se pare o lipsă de politeţe şi de manageriat. Putea să spună. Da mai avem 
nişte staţii. Atâta e preţul. Putea să spună un preţ fabulos pe care eu să nu mi-l permit. 
Cred că trebuie să clarificăm. Mi se pare o chestiune neloială."

Bărdaş  Horia:  "Aş  vrea  să  spun  că  domnul  Nicolae  Popa  în  stilul  lui 
caracteristic de a fenta şi de a nu spune el decât ceea ce vrea el şi ce îi convine, nu 
spune limbajul folosit de un candidat la preşedenţia Consiliului Judeţean. a înjura pe 
cineva de mamă şi a spune las că ajung eu şi te fac şi te dreg, că noi liberalii ne 
ocupăm de tine nu mi se pare o cerere în spiritul colaborării şi mi se pare firesc să-i 
spună fă paşi şi lasă-ne. Probabil că dacă dumneavoastră discutaţi de la început era 
altceva.  Dar limbajul  folosit  de domnul  Popa nu mi  se pare normal  şi  să  ne mai 
scutească de spaţiul ăsta."

Inurean Ioan: "Eu îi dau dreptate domnului Besoiu."
Besoiu Ioan Petru: "Trebuie făcută o analiză foarte clară. Cine, în ce caz, în ce 

situaţie câştigă mai mult. Povestea aceea cu contoarele. Aceea se poate rezolva prin 



decontare făcând Primăria direct publicitate şi încasând sau STP-ul. Haideţi să fim 
corecţi. Şi vă fac propunerea absolut neutru, în sensul cel mai bun. Dacă avem altă 
propunere cu staţiile ar trebui să vedem. În ce variantă Primăria ar fi mai câştigată?"

Baco Mihai: "Chiar şi în comisie am spus că e o formulare nefericită din start. 
Eu nu pot să fac contract cu STP-ul  din moment ce-mi exercită nişte prestări  de 
servicii. Acum dacă mai apare şi un panou publicitar mai facem un alt contract? un 
act adiţional. Şi nu mai facem contracte pe 30 de ani. Ca şi Consiliu local eu nu pot 
faceun contract cu STP-ul pe 30 de ani. Pentru că peste 30 de ni s-ar putea să fie 
altcineva."

Paul Voicu: "Ce spunea domnul Baco am vrut să spun şi eu. Un act adiţional 
care vizează staţiile cu tot ce trebuie. Şi să facă curăţenie şi pe tablouri. Să le cureţe, 
să le spele, pe durata existenţei contractului cu STP-ul."

Hondola Liviu: "În contract la art. 5 scrie: STP va cahita 50% din profitul net 
realizat de către STP. Eu vă întreb cine va urmări realizările STP şi dacă ştim când se 
va realiza 50% şi dacă declară real cât face. Asta este una. După aceea el poate să 
încheie cu cineva un contract de publicitate şi nouă să ne dea 2% sau 20 euro pe lună. 
Noi confundăm spaţiile de autobuz cu panourile publicitare."

Baco Mihai: "O să angajăm un contabil."
Hondola  Liviu:  "Ba nu vă spun eu.  Pentru panourile  publicitare  să  se  facă 

licitaţie publică ca să fie transparenţă."
Sandu  Cornel  Stelian:  "Ceea  ce  spune  domnul  Hondola  e  o  prostie 

extraordinară."
Hondola Liviu: "Prostie e în capul dumneavoastră."
Sandu Cornel Stelian: "Aduceţi-vă aminte câte contracte s-au semnat pentru 

Şanţurile  Cetăţii.  Dar  ei  sunt  obişnuiţi  aşa  cu  poliţia,  cu  garda  financiară.  Să 
urmărească."

Hondola  Liviu:  "Noi  suntem  urmăriţi  că  urmărim  pe  alţii  care  fac  asta  e 
problema."

Sandu Cornel Stelian: "Probabil că domnul Hondola crede că toate firmele cu 
care am încheiat contracte nu sunt corecte."

Hondola Liviu: "Într-adevăr STP-ul e foarte vertical."
Sandu Cornel Stelian: "Deci toate ar trebui să le verifice cineva."
Cimpoieş Cornel Pavel: "Dacă nu mai sunt intervenţii supun la vot."
Paul Voicu: "Numai puţin dacă sunteţi atenţi o secundă încheiem. Să revenim 

la proiectul de hotărâre. Nu mai facem contract de asociere, facem act adiţional cu 
obligaţiile  care  au fost  trecute  în  raportul  de  specialitate.  Corecţiile  care  trebuiau 
făcute domnul Inurean."

Inurean Ioan: "Am notat."
Paul Voicu: "50% durata actului pe durata existenţei contractului de asociere, 

minimum 20% pe panou."
Cimpoieş Cornel Pavel: "Supun la vot retragerea proiectului de hotărâre."
Bărdaş  Horia  Mihai:  "Eu  vreau  să  votez  proiectul.  Ce-am  votat?  Facem 

filosofie  în campanie electorală. Ne facem proşti unii pe alţii. Nu ne-am jignit atâta 
în toţi aceşti patru ani. S-a băgat dracu între noi sau ce?"

Jeler Marcel: "Iniţiatorul proiectului avea dreptul să-l retragă de pe ordinea de 



zi."
Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Dacă nu mai  sunt  discuţii  supun la vot  retragerea 

acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru retragere.”

27. Aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr. 136/1996.
Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre  precum şi 

raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Cimpoieş  Cornel  Pavel:  "Dacă  nu  sunt  discuţii  supun  la  vot  proiectul  de 

hotărâre."
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă 

Harda Doina, Sandea Dorin Gheorghe.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 209/2008

28. Aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 8229/1998.
Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre  precum şi 

raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Dacă  nu  sunt  discuţii  supun  la  vot  aprobarea 

acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.”

S-a adoptata Hotărârea nr. 210/2008

         29. Aprobarea asocierii dintre Consiliul local Alba-Iulia şi SC B$B TEAM 
SRL.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

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

Se dă cuvântul d-nei consilier Pop Monica care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi  disciplină, relaţii cu 



publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor. 

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

Harda Doina: "Aş vrea să întreb dacă s-a verificat bonitatea firmei?"
Inurean Ioan: "Da."
Harda Doina: "Documentaţia şi avizul?"
Inurean Ioan: "Da."
Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Dacă  nu   sunt  întrebări  supun  la  vot  aprobarea 

acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru  şi 2 abţineri Harda 

Doina şi Sandea Dorin Gheorghe.”

S-a adoptata Hotărârea nr. 211/2008

30.  Declararea  ca  domeniu  privat  al  municipiului  Alba-Iulia  şi  aprobarea 
vânzării  prin  negociere  directă  a  unui  imobil  (teren)  situat  în  Alba-Iulia,  B-dul 
Victoriei, bl. MV8.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

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

Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Dacă nu mai  sunt  discuţii  supun la  vot  aprobarea 
acestuia.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru  şi 2 voturi împotrivă 
Harda Doina şi Sandea Dorin Gheorghe.”

S-a adoptata Hotărârea nr. 212/2008

31.  Declararea  ca  domeniu  privat  al  municipiului  Alba-Iulia  şi  aprobarea 
vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba-Iulia, str. Calea 
Moţilor, nr. 78.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

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

Cimpoieş Cornel Pavel: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă 

Harda Doina şi o abţinere Sandea Dorin Gheorghe.”



S-a adoptat Hotărârea nr. 213/2008

32.  Declararea  ca  domeniu  privat  al  municipiului  Alba-Iulia  şi  aprobarea 
vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba-Iulia, str. Calea 
Moţilor, nr. 39.

Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
 Harda Doina: "Chiar în coasta Cetăţii domnilor în loc să o lăsăm să respire."
Baco Mihai: "Dar e în curtea omului."
Harda Doina: "În curte dar s-a folosit domeniul public."
Paul Voicu: "Doamna Harda n-ţi fost acolo?"
Harda Doina: "Ba da."
Besoiu  Ioan  Petru:  "Supun  la  vot  dacă  sunteţi  de  acord  cu  proiectul  de 

hotărâre."
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă 

Harda Doina şi Sandea Dorin Gheorghe.”

S-a adoptat hotărârea nr. 214/2008

33.  Declararea  ca  domeniu  privat  al  municipiului  Alba-Iulia  şi  aprobarea 
vânzării  prin licitaţie publică a unui imobil  (teren) situat  în Alba Iulia-Partoş,  str. 
Digului, FN.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

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

Mircea Hava: "Foarte bine. Să stea atacată hotărârea de Prefectură pentru că 
terenul  e pe statul  român.  Foarte bine. O să vină iar doamna cu care domnul  are 
probleme şi o să o atace."

Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Dacă nu mai  sunt  discuţii  supun la vot  aprobarea 
acestui proiect.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă 
Harda Doina şi Sandea Dorin Gheorghe.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 215/2008

34.Atribuirea  în  proprietatea  solicitanţilor,  proprietari  ai  apartamentelor, 
terenul aferent locuinţei în cotă indiviză deţinută din construcţii.



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

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

Cimpoieş Cornel Pavel: “Dacă nu  sunt discuţii  supun la vot aprobarea acestui 
proiect.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 216/2008

II. Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba-Iulia pe luna 
mai 2008.

Popa Pavel: “Propun ca şedinţa de luna viitoare  să aibă loc în data de 27 iunie 
2008”.

“Propunerea fiind supusă la vot, aceasta s-a aprobat cu 21 voturi pentru”.

III. DIVERSE

- Marcel Jeler: "Aveţi puse în mapă domnilor consilieri o informare privind 
vizita  de  lucru  a  doamnei  Băieţan  Alexandra  la  Norwich  în  perioada  15-17  mai 
2008."

- Se dă cuvântul domnului Oliviu Gaşpar.
Oliviu Gaşpar: "Domnii de la taxi au trimis către Consiliul local o cerere cu privire la 
hotărârea de luna trecută. Eu am făcut un model de răspuns şi aş vrea să fiţi de acord 
cu el."

Besoiu Ioan Petru: "Aş vrea să fac o singură precizare. Altă dată să redactaţi 
mai clar.

- Se dă cuvântul domnului Bărdaş care prezintă o informare asupra activităţii 
echipei Unirea.

   
- Marcel Jeler: "Domnilor consilieri aş vrea să vă reamintesc acum la sfârşit de 

mandat  să  mai  completaţi  câte  o  declaraţie  de  avere  şi  una  de  interese  şi  să  le 
depuneţi."

Alba Iulia, 27 mai 2008

         PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,   SECRETAR, 
             Consilier                                                                 
   Cimpoieş Cornel Pavel                                            Marcel Jeler       
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