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PROCES VERBAL

Încheiat  azi  27  noiembrie  2007,  în  cadrul  şedinţei  ordinare  a  Consiliului  local  al 
municipiului Alba Iulia.

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 978/2007 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-nului Sandea Dorin– 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-nul consilier Sandea Dorin, 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 18 voturi pentru şi un vot împotrivă – Harda Doina.
Sandea Dorin : „Din totalul de 21 de consilieri aleşi, sunt prezenti 19 consilieri, lipsesc d-nii 

dconsilieri Baco Mihai, Besoiu Ioan ,  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 Bogaţan Ioan ,  d-l secretar 
– Marcel Jeler,  d-na Aurica Groza- Şef serviciu în cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru şi 
Agricultură, d-na Laura Enache -  arhitect sef,  Lucia Man – biroul resurse umane, Inurean Ioan, 
Rânghet Georgeta – consilier juridic, Dana Potopea – consilier juridic,  precum şi presa .

Sandea Dorin : „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.”
Marcel  Jeler  :  “Domnilor  consilieri  doresc  să  vă  informez  ca  trebuie  să  vă  depuneţi 

declaraţia de interese  Aceasta trebuie completată în 15 zile. Acestea fiind spuse dau cuvântul d-lui 
preşedinte de şedinţă.”
Sandea Dorin : „Supun la vot proiectul ordinii de zi pe care am primit-o în mapă. Cu permisiunea d-
voastră supun la vot suplimentarea ordinii de zi şi îl rog pe d-l secretar să le prezinte.”
D-l secretar : „Mărturisesc că în naivitatea mea am crezut că o să putem opri avalanşa de proiecte 
suplimentare introduse peste ordinea de zi, aşa zis urgente, care cu excepţia a două sau trei puteau 
să mai aştepte. Sunt 7 proiecte suplimentare. Acestea sunt : 
45.  Cooperarea municipiului  Alba Iulia cu oraşul Bayonne şi Asociaţia  Naţională a Oraşelor şi 
Regiunilor de Artă şi Istorie şi a Oraşelor cu Zone Protejate din Franţa.
46. Plata cotizaţiei pentru anul 2008 către Asociaţia munciipiilor din România
47.  Modificarea Hotărârii nr. 51/2007 a Consiliului local Alba Iulia
48. Darea în folosinţă gratuită Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă a unui teren situat 
în Alba Iulia, str. N. Titulescu, nr. 10B, bl. Columna
49.  Aprobarea  tarifului  de  producere  şi  furnizare  a  energiei  termice  către  populaţie  şi  agenţii 
economici de către Dalkia România SRL
50.  Însuşirea documentaţiei tehnice privind imobilul (teren) situat pe str. Eleşteului
51. Rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2007
52. Aprobarea asocierii în vederea monitărizării traficului rutier din muncipiul Alba Iulia 
D-na directoare economic, vă roagă dacă se poate să fie discutat primul proiectul ei, cel cu nr. 51.”



Sandea Dorin : „Se supune la vot ordinea de zi modificată şi completată cu cele 7 proiecte de 
hotărâre, suplimentare.”
Harda Doina : „Dacă imi permiteţi, nu am primit în mapă proiectele de hotărâre cu nr. 3, 6 şi 14. 
Pardon, 6 s-a primit astăzi. Dacă sunt pe ordinea de zi sau nu?”
D-l secretar : „Bineînţeles că sunt.”
Harda Doina : „Dar unde sunt? Deci, proiectul nr. 3 privind studiul de fezabilitate.., unde este?”
D-l secretar : „Acela este amânat.”
Sandea Dorin : „Dacă sunteţi de acord cu această modificare.”
Harda Doina : „Da, acum am primit proiectul nr. 14, dar cum rămâne cu 3?”
D-l secretar : „Este retras.”
Sandea Dorin : „Şi acum vă prezint ordinea de zi :”

I.Proiecte de hotărâri privind :
1.Acordarea de facilităţi fiscale unor asociaţii şi fundaţii în anul 2008
2.Aprobarea constituirii fondului de premiere şi a criteriilor şi condiţiilor de utilizare a acestuia 
de către Consiliul local al municipiului Alba Iulia 
3.Aprobarea  studiului  de  fezabilitate  privind  sistemul  informatic  integrat  al  Primăriei 
municipiului Alba Iulia
4.Alocarea unor sume de bani pentru activităţi culturale şi sportive
5.Repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat 
6.Aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor din 
fondul locativ de stat
7.Aprobarea tarifelor la transportul urban de călători
8.Aprobarea  documentaţiei  tehnice  studiu  de  fezabilitate  pentru  obiectivul  “Extindere  şi 
mansardare corp clădire laborator informatică Şcoala cu clasele I-VIII Avram Iancu Alba Iulia”

9.  Aprobare  proiect  tehnic  “Refuncţionalizare  zona  locuinţe  colective,  zona  Platoul 
Romanilor – Ob. III -zona cuprinsă între B-dul Transilvaniei şi str. Cloşca, municipiul Alba Iulia

10. Stabilirea, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pentru nerespectarea prevederilor 
legale privind asociaţiile de proprietari

11.Aprobarea  asocierii  Consiliului  local  cu Asociaţia  Filantropia  Ortodoxă Alba  Iulia  şi 
susţinerea financiară a proiectului “Servicii sociale integrate pentru copil şi familie”

12. Aprobarea asocierii  Consiliului local  cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia şi 
susţinerea financiară a proiectului Serviciului socio-medical de îngrijire la domiciliu a persoanelor 
vârstnice

13.Alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru Asociaţia “Solidaritatea Socială” 
pentru anul 2008 

14.  Majorarea  ajutorului  pentru  încălzirea  locuinţei  cu lemne pentru  persoanele  care  nu 
beneficiază de ajutor social şi suportarea din bugetul local a acestei majorări 

15. Acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru persoanele cu handicap grav cu prilejul Zilei 
Internaţionale a Persoanelor cu Handicap 

16.  aprobarea  unor  planuri  urbanistice  de  detaliu  pentru  amplasarea  şi  realizarea  unor 
construcţii în municipiul Alba Iulia 

art.  1   Aprobă planul  urbanistic  de  detaliu  construire  spaţiu  comercial  şi  birouri,  Calea 
Moţilor  nr.  37 solicitant  SC Electro BVL SRL  cu condiţia  obţinerii  avizului  de la  Ministerul 
Culturii

art. 2 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire hală industrială, str. Al. I Cuza solicitant 
SC Lantic SRL 

art.  3  Aprobă  planul  urbanistic  de  detaliu  construire  hale  de  producţie  şi  birouri,  str. 
Crinului, nr. 64 solicitant SC Andreeas Trading SRL  

art. 4 Aprobă planul urbanistic de detaliu modernizare spălătorie auto şi construire copertină 
metalică, b-dul Ferdinand I solicitant SC Meteor Lux MCD SRL 

art.  5 Aprobă planul  urbanistic de detaliu amenajare  spaţiu de parcare ,  str.  Al. I.  Cuza 
solicitant SC Rekord SRL 



art. 6 Aprobă  planul urbanisitic zonal construire locuinţe, zoan Pietrar, solicitant Creivean 
Mircea, Iacob Cristian, Matei Ana, Comşa Viorica, Haiduc Adrian 

art.  7  Aprobă planul  urbanisitic  zonal  construire  locuinţe  individuale,  extravilan  Miceşti 
solicitant Taltabet Silviu, Oprişan Iulian, Crăciun Angela, Şatef Ioan, Ghenescu Daniela, Drasovean 
Viorica, Popa Gheorghe, Bucea Eremia, Topârceanu Gheorghe, Zidaru Gheorghe 

art. 8 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe individuale, str. Izvorului solicitant 
Onita Dan, Turean Nicolae, Mitea Valeria

art.  9  Aprobă planul  urbanisitic  zonal  construire  locuinţe  individuale,  extravilan  Miceşti 
solicitant Vinţan Ilie, Draşovean Florin, SC Lanahmala SRL 

art. 10 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe individuale , zona Valea Popii 
solicitant Medrea Viorel, Medrea Rodica, Stanciu Virgil 

art. 11 Aprobă planul urbanisitic zonal locuinţe unifamiliale, Şoseaua de centură solicitant 
Călin Oliviu 

art. 12 Aprobă planul urbanisitic de detaliu locuinţe unifamiliale, extravilan Partoş solicitant 
Călin  Virgil,  Năstase  Daniela,  Hagiu  Mihai,  Nemes  Stefan,  Borda  Zioţa,  Bărbănţan  Cristina, 
Opincariu Virginia  

art.  13 Aprobă planul  urbanisitic  zonal  locuinţe  unifamiliale,  extravilan  Partoş  solicitant 
Călin Oliviu, Petrescu Ioan, Peterescu Iosif 

art.  14  Aprobă  planul  urbanisitic  zonal  locuinţe  unifamiliale  extravilan  Partoş  solicitant 
Călin Oliviu, Cordea Anca 

art.  15 Aprobă  planul urbanisitic zonal  locuinţe unifamiliale  extravilan Partoş solicitant 
Călin Virgil, Tarc Aurel, Sheau Iosif, Marcu Alina, Ciortan Oana 

art.  16 Aprobă  planul urbanisitic zonal  locuinţe unifamiliale  extravilan Partoş solicitant 
Leister Virgil 

art. 17 Aprobă planul urbanisitic zonal locuinţe colective, str. Calea Moţilor solicitant SC 
Andreeas Company SA 

art. 18 Aprobă planul urbanisitic zonal locuinţe unifamiliale, extravilan Miceşti solicitant 
Mera Daniel, Balan Petrica, Urdas Anişoara 

art.  19 Aprobă planul urbanisitic zonal locuinţe unifamiliale,  zona Cigaş solicitant Manu 
Adrian, Vadan Hadrian Lucreţiu 

art. 20 Respinge planul urbanisitic zonal locuinţe unifamiliale, zona La Stupina solicitant 
Manu Adrian, Vadan Hadrian Lucreţiu 

art. 21 Aprobă planul urbanisitic zonal extindere şi etajare bloc locuinţe colective cu spaţii 
comerciale la parter, str. Clujului solicitant SC Activ Duplo SRL 

art. 22 Aprobă planul urbanisitic zonal construire case de vacanţă , Alba Iulia – Miceşti 
solicitant Creivean Ovidiu Marius şi Făt Daniel 

art. 23 Aprobă planul urbanisitic zonal construire locuinţe şi parcelarea, Alba Iulia – Miceşti 
– Cigaş solicitant Dumitrean Viorel şi Anca Ioan 

art. 24 Aprobă planul urbanisitic zonal construire locuinţe – Cigaş II, Alba Iulia – extravilan 
Miceşti – Cigaş solicitant Stanciu Mircea şi Maria 

art. 25 Aprobă planul urbanisitic zonal ansamblu de locuinţe colective zona Stadion, B-dul 
Republicii int. cu str. Vasile Alecsandri solicitant Primăria municipiului Alba Iulia şi SC Lamarca 
Grup SRL  

17. Propunerea de atribuire în propritate a terenului aferent caselor particulare
18. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 4843/176/2007  
19. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 5863/176/2007  
20. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 4660/176/2007 
21. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Gării nr. 2 
22.Acceptarea donaţiei de către Consiliul local , constând într-un imobil (teren) situat în 

Alba Iulia, Zona Cazarmă aferent străzii Nazaret Ilit, făcută de Dan Daniela şi Dan Nicolae 
23.Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7A 



24.Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Traian, nr. 28 
25.Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Alba Iulia şi trecerea în 

proprietatea Parorhiei Ortodoxe Mihai Viteazu “Sf. Treime” a unui imobil (teren) situat în Alba 
Iulia, str. Sinaia nr. 5 

26.Acceptarea  donaţiei  de  către  Consiliul  local,  constând  într-un  imobil  (teren)  aferent 
drumului situat în Pâclişa, str. Dianei, făcute de Iosa Martin Petru şi Letiţia 

27.Acceptarea  donaţiei  de  către  Consiliul  local,  consând  într-un  imobil  (teren)  afrent 
drumului situat în Pâclişa, str. Dianei, făcute de Presăcan Marius şi Natalia 

28.Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra imobilului Şcoala nr. 
3 “Avram Iancu” Alba Iulia 

29.Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra imobilului înscris în 
CF nr. 112 Oarda – Stadion 

30.Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Mesteacănului nr. 8 în vederea 
restituirii conform Legii nr. 10/2001 

31.Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. 
Calea Moţilor, FN 

32.Aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul 
Revoluţiei, nr. 4A  

33.Aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. 
Dr. Aurel Vlad , FN 

34.Aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. 
Mesteacănului, nr. 7 

35.  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, FN

36.Aprobarea asocierii dintre Consiliul local şi SC Iris Garden SRL  
37.Aprobarea  scutirii  la  plata  redevenţei  datorate  de  către  SC  Monolit  SRL  în  baza 

contractului de asociere nr. 72/2006 
38.Modificarea  şi  completarea  Regulamentului  privind  administrarea  şi  funcţionarea 

Cimitirului  Municipal Alba Iulia 
39.Aprobarea asocierii pentru anul 2008 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu 

Asociaţia pentru Consiliere şi Asistenţă Socială Specializată – ACAS Alba Iulia  
40.Aprobarea asocierii pentru anul 2008 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia  cu 

Uniunea  Scriitorilor  din  România  prin  Filiala  Alba  –  Hunedoara  privind  editarea  revistei 
“Discobolul” 

41. Aprobarea asocierii pentru anul 2008 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu 
Fundaţia  “Alba  Iulia  1918  pentru  Unitatea  şi  Integritatea  României”  privind  editarea  revistei 
“DacoRomania” 

42.Aprobarea asocierii pentru anul 2007 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu 
Congregaţia “SF. Iosif” Alba Iulia 

43.Aprobarea  asocierii,  începând  cu  data  de  1  decembrie  2007,  a  Consiliului  local  al 
municipiului Alba Iulia cu Clubul Sportiv Mureşul Oarda 

44.Numirea comisiei de evaluare şi selecţie a oferetelor depuse de către agenţii economici 
pentru Zona de Dezvolatre Economică Alba Iulia 

Sandea Dorin : „Supun la vot ordinea de zi, asa cum a fost ea prezentată astăzi.
„Fiind supusă la vot această a fost votată în unanimitate.”
Sandea Dorin : „Şi acum să îi dăm cuvântul d-nei Ţîr să prezinte proiectul nr. 51.”

51. Rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2007
Se  dă  cuvântul  d-nei  Teofila  Ţâr  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre,  precum  şi  raportul  de 
specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare al Comisiei de 



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 adoptării acestuia .”
Ţîr  Teofila  :  “Astăzi  mi-a  parvenit  adresa  de  la  Finanţe,  imi  cer  scuze,  dar  eu  prezint 

materialele la timp, dar de data aceasta nu am putut. M-am gândit  că dacă  tot este şedinţă să nu il  
mai amânăm pentru data viitoare. Prompunerea noastră de repartizare este la cap. 65 învăţământ 
suma de 33mii lei, pentru Grădiniţa nr. 13 şi unele şcoli, sumele sunt aproximative, la cap. 84 – 
transport – suma de 100 mii lei pentru reparaţii străzi.”

Sandea Dorin : “Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este 
pentru, împotrivă, abţineri?”

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

S-a adoptat hotărârea nr. 432/2007

Sandea Dorin : “Şi acum dacă putem trece la primul punct de pe ordinea de zi.”

1. Acordarea de facilităţi fiscale unor asociaţii şi fundaţii în anul 2008
Se dă cuvntul d-nei  Şinar Anuţa,  director direcţia de venituri,  care prezintă proiectul  de 

hotărâre, precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare al Comisiei de 

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 adoptării acestuia .”
Anuţa Şinar : “Este vorba de prevederile art. 250 din Legea 571/2003 în care sunt prevăzute 

condiţiile  de  scutire  de  impozite.  Acestea  sunt  Congregaţia  Sf.  Iosif,  societatea  de  ajutorare 
Diakonia si altele care sunt trecute în raportul de specialitate.”

Sandea Dorin : “Dacă sunt discuţii? Dacă nu, supun la vot prezentul proiect de hotărâre.”
“Fiind supus la vot acesta  a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotararea nr. 384/2007

2. Aprobarea constituirii fondului de premiere şi a criteriilor şi condiţiilor de utilizare a acestuia 
de către Consiliul local al municipiului Alba Iulia 
Se dă cuvântul d-lui Remus Corcheş care prezintă proiectul de hotărâre, precum şi raportul de 
specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
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 adoptării acestuia .”
Anghel Marius : „Eu am o obiecţie la acest proiect de hotărâre, la criterii în special, la persoanele 
care nu beneficiază de acest premiu în cursul anului 2007. În primul rând, este normal să primească 
premii toată lumea care au obţinut calificative bune, şi să rămână la latitudinea d-lui primar pentru 
restul. Şi la punctul b – cele care nu beneficiază, acele persoane care au primit sancţiuni disciplinare 
care nu s-au prescris.  O persoană care a primit  în ianuarie şi una care a primit în octombrie o 
sancţiune similară şi care are tremen de 6 luni de prescriere , nu mi se pare normal să fie diferenţă 
între ele.”
Hava Mircea : „Dar avem 16 mii de comisii, comisioane, care se ocupă de aşa ceva.”
Anghel Marius : „Deci, să nu imi mai răcesc gura dejeaba. Poate a fost o întâmplare.”
Sandea Dorin : „Supunem la vot, daca nu mai sunt şi alte intervenţii,  sub forma prezentată sau 
supunem la vot ceea ce s-a discutat.”



Marcel Jeler : „Ceea prezentată în proiect.”
Sandea Dorin : „Propun supunerea la vot aşa cum este.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru, o abţinere – Rotar Marius şi un vot 
împotrivă – Marius Anghel.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 385/2007

Sandea Dorin : „Proiectul nr. 3 este retras, trecem la nr. 4”

4. Alocarea unor sume de bani pentru activităţi culturale şi sportive 
Se  dă  cuvântul  d-nei  Luminiţa  Fara  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.”
Cornea Vasile : “Doresc să informez Consiliul local, că în această perioadă s-au făcut multe acţiuni, 
multe mase deschise cu mass-media din Alba Iulia.”
Creţu Simion : “Eu nu zic că nu este asa dar să ne fie prezentat de către comisie un program detaliat 
cu aceste acţiuni care s-au întreprins. În acest sens propun amânarea acestui proiect.
Sandea Dorin : “Având în vedere aceste discuţii supun la vot propunerea d-lui Creţu.”
“Fiind supusă la vot amânarea, aceasta a fost votată cu 6 voturi pentru amânare şi restul împotriva 
amânării.”
Sandea Dorin : “Dacă acest amendament nu a trecut, supun la vot aprobarea proiectului sub forma 
prezentată.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 13 voturi pentru, 5 voturi împotrivă – Creţu Simion, Pleşa 
Gabriel, Hondola Liviu, Abrudeanu Vasile, Sandea Dorin şi o abţinere – Harda Doina.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 386/2007

5.Repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat
Se  dă  cuvântul  d-nei  Luminiţa  Fara  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.”
Sandea Dorin : “O întrebare am, dacă achitarea datoriei o să fie achitată.”
Luminiţa Fara : “S-a plătit.”
Sandea Dorin : “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. 387/2007

6.  Aprobarea  criteriilor  pentru  stabilirea  ordinii  de prioritate  pentru  repartizarea  locuinţelor  din 
fondul locativ de stat 
Se  dă  cuvântul  d-nei  Luminiţa  Fara  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.”
Luminiţa Fara : “Celelalte sunt vechi din 2001.  Există locuinţe evacuate şi trebuie stabilite unele 
criterii . Acestea sunt preluate din lege.”
Hava Mircea : “Este bine să fie trecute aceste criterii, pentru nu a apărea discuţii. Sunt datorii foarte 
mari la unele apartamente. Există o condiţie trecută şi la sfârşitul raportului cu privire la aceste 
criterii. Sunt poate bune sau rele. Se pot modifica, puteţi să le citiţi şi d-voastră şi să veniţi cu idei. 
Mai există un apartament de acest gen, cu datorii, dar nu il putem evacua, este vorba de o mamă cu 
2 fete.”
Luminiţa Fara : “Eu am încercat să fie cuprinse cât mai bine, acete criterii din lege.”
Sandea Dorin : “Dacă nu mai sunt şi alte discuţii supun la vot aprobarea proiectului.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 388/2007

7. Aprobarea tarifelor la transportul urban de călători
Se  dă  cuvântul  d-lui  Oliviu  Gaşpar  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  din  partea  Serviciului 
transport, liberă iniţiativă, control, precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Anghel Marius care prezintă raportul de avizare al Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice, comerţ .
Anghel Marius :  „Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia .”
Oliviu Gaşpar : “Este vorba de o majorare de la 1,3 la 1,5, după calculelelor cam 1,6. Abonamentele 
pentru pensionari vor fi tot 10 lei. ”
Cornea Vasile : “Am fost informat că există multe sesizări că şoferii nu dau rest.”
Hava Mircea : “Se vede că nu mai circulaţi cu maxi taxi şi autobuzul.”
Nicola Stelian (director STP) : “În acest sens noi am făcut multe cereri către bănci pentru a ne 
furniza bani pentru a putea să dăm restul. Dar nu este întodeanuna vina noastră. În legătură cu 
tarifele doresc să precizeze că acestea vor fi aplicabile din 2008. Aceste majorări au ca temei nu 
lipsa mondei ci scumpirea carburantului. Nu sunt foarte mari faţă de Braşov, care de exemplu le-a 
majorat deja, iar la noi se vor face deabia din 2008. ”
Cornea Vasile : “Nu contest aces lucru.”
Nicola Stelian : “În 2 săptămâni se va elimina şi vânzarea biletelor de la şofer. Se vor pune aparate 
de bilete. ”
Harda Doina : “Staţiile de transport în comun în municipal Alba Iulia, pe când?”
Nicola Stelian : “Din data de 19 cam până la Crăciun. Se lucrează simultan cu acete firme. Vor fi 
panouri de afişaj şi vor fi utilate.”
Hava Mircea  :  “Motorina a  crescut,  aşa  că are dreptate,  d-l  director.  Sunt  fundamentate  aceste 
probleme. Toate dotările le face firma fără bani de la bugetul local. Autobuzele, automate de bilete, 
tabelele şi o hartă sunt totuşi ceva. Sunt aşa cum au fost prezentate în licitaţie. Anul acesta sper să 
fie montate. Este numai din efortul firmei. Nu este de stat ca la Bucureşti.”
Creţu Simion : “Activitatea de transport este reglementată de lege şi reglementată şi de Consiliul 
local. Făcând o analiză nu sunt convins că sunt total fundamentată. La cheltuielile din luna august s-
au înregistrat o scădere. Carburanţii au crescut usor.  Pe noile propuneri în interior de la 1,3 la 1,5, 
abonamentele cresc spectaculos, nu cred ca este chisr corect. La un billet cu 28 de călători preţul 
este foarte mare. La toate liniile cresc foarte mult. Să vedem puţin si structura. Acum întradevăr nu 
deţin toate datele dar totuşi abonamentele sunt foarte mari.”
Nicola Stelian : “Am înfiinţat o nouă rubrică în care am notat procendajul. Pentru 2 linii procentul 
este de 37% - pentru billet. ”



Creţu Simion : “Dar abonametul se poate face şi pe 30 de zile.”
Nicola Stelian : “De la  anul încercăm să facem şi noi ca cei de la Timişoara.”
Sandea Dorin : “Nu s-au făcut majorări de 2 ani. Cheltuielile sunt foarte mari. Să îmi spuneţi vă rog 
dacă la gratuităţi sunt aceleaşi sau au apărut şi altele.”
Oliviu Gaşpar : “Nu, sunt aceleaşi.”
Sandea Dorin : “Dacă nu mai sunt şi alte intervenţii supun la vot aprobarea acestui proeict .”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 15 voturi pentru şi 4 abţineri – Abrundeanu Mircea, Creţu 
Simion, Pleşa Gabriel, Hondola Liviu.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 389/2007

8.  Aprobarea  documentaţiei  tehnice  studiu  de  fezabilitate   pentru  obiectivul  “Extindere  şi 
mansardare corp clădire laborator informatică Şcoala cu clasele I-VIII Avram Inacu Alba Iulia ”
Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proeictul de hotărâre , precum şi raportul de 
specialitate din partea direcţiei tehnică, dezvoltare.
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.”
Sandea Dorin :  “Sunt  cumva şi  unele  cheltuieli  la  această  şcoală  care să se suprapună cu cele 
existente?”
Silvia Moldovan : “Nu, doar o reparaţie.”
Sandea Dorin : “Dacă nu sunt alte întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 390/2007

9. Aprobare proiect tehnic “Refuncţionalizare zona locuinţe colective, zona Platoul Romanilor – 
Ob. III -zona cuprinsă între B-dul Transilvaniei şi str. Cloşca, municipiul Alba Iulia ”  
Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proeictul de hotărâre , precum şi raportul de 
specialitate din partea direcţiei tehnică, dezvoltare.
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
de specialitate a Consiliului local organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Cimpoieş Pavel : “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
aprobarea acestuia.”
Silvia Moldovan : “Doresc să aduc la cunoştinţa d-voastră că valoarea reală pentru carosabil asfaltat 
este de 22.590mp.D-na Harda a sesizat o greşală dar diferenţa este că nu am trec benzile. De aceea 
este o diferenţă. Zonele verzi sunt trecute.”
Harda Doina : “Este totuşi o lucrare amplă, reablitarea Cetăţii. Doresc să vă arăt unele poze din 
Paris , ca să vedeţi că se poate amenaja şi altfel. La noi o parte însemnată din zonele verzi vor 
dispărea. Propun un amendament – realizarea parcajelor din zonă nu cu dale. Se va elimina asfaltul 
şi bordurile din marile orase.”
Bărdaş Horia : “Sunt de acord cu d-voastră , d-na Harda. Sunt foarte multe sesizări.”
Harda Doina : “Dacă sunt proiecte acum de ce să nu se facă.”
Bărdaş Horia : “Am luat extraveral să mă pot calma. Dacă sunt asa nu e bine, dacă sunt asa iarăşi nu 
e bine.”
Hava Mircea : “Este oricum o chestiune interesantă. Sunt de acord cu d-na Harda. Să încercăm să 
vedem cum iasă. În centru oricum este dezastru. Veniţi să vedeţi cum se parchează în Centru. Toate 
marjinile sunt rupte. Sunt bănci şi coşuri, dar câte zile rezistză?Orasul  nu este numai al meu şi nici 
al d-voastră. Oraşul nostru e o nebunie. Şi sensul giratoriu, să se facă un experiment să vedem cum 



se poate face. În toate zonele sunt copaci dar chiar asa nu se poate, aceasta este realitatea. Ştim 
foarte bine. Poate o să existe o diferenţă si la preţ. 
Harda Doina : “Din diferenţă să se cumpere arbori.”
Hava Mircea : “Am luat şi arbori. Dar să vedem cât rezistă. Să avem un buget să punem un poliţist 
la fiecare pom. Nu mă derangeză deloc.”
Abrudeanu Mircea : “Propun să facem din b-dul Transilvaniei –Champes Elisee-ul Albei Iulia.”
Sandea Dorin : “Dacă nu mai sunt şi alte discuţii supun la vot aprobarea proiectului de hotărâre.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 391/2007

10.  Stabilirea, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pentru nerespectarea prevederilor legale 
privind asociaţiile de propreitari 
Se  dă  cuvântul  d-nei  Boian  Elena  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 şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestui proiect.”
Sandea Dorin : “Dacă nu sunt discuţii, supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 392/2007

11. Aprobarea asocierii Consiliului local cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia şi susţinerea 
financiară a proiectului “Servicii sociale integrate pentru copil şi familie”
Se  dă  cuvântul  d-nei  Olga  Haşegan  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.”
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 şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestui proiect.”
Sandea Dorin : “Discuţii? Dacă nu sunt supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 393/2007

În timpul prezentării acestui proiect a venit şi d-l consilier Besoiu Ioan.

12. Aprobarea asocierii Consiliului local cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia şi susţinerea 
financiară a proiectului Serviciului socio-medical de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice
 Se  dă  cuvântul  d-nei  Olga  Haşegan 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.”
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 şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestui proiect.”
Sandea Dorin : “Intervenţii? Dacă nu sunt supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 394/2007

13. Alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru Asociaţia “Solidaritatea Socială” pentru 
anul 2008
Se  dă  cuvântul  d-nei  Olga  Haşegan  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum şi  raportul  de 
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Sârbu Constantin 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.
Sârbu Constantin : “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
Sandea Dorin : “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 395/2007

14. Majorarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru persoanele care nu beneficiază 
de ajutor social şi suportarea din bugetul local a acestei majorări
Se  dă  cuvântul  d-nei  Olga  Haşegan  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.”
Sandea Dorin : “Intervenţii? Dacă nu sunt supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 396/2007

15. Acordarea  unor  ajutoare  de  urgenţă  pentru  persoanele  cu  handicap  grav  cu  prilejul  Zilei 
Internaţionale a Persoanelor cu Handicap 
Se  dă  cuvântul  d-nei  Olga  Haşegan  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.”
Sandea Dorin : “Intervenţii? Dacă nu sunt supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 397/2007

16.  Aprobarea  unor  planuri  urbanistice  de  detaliu  pentru  amplasarea  şi  realizarea  unor 
construcţii în municipiul Alba Iulia 

Art. 1 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire spaţiu comercial şi birouri, Calea Moţilor nr. 
37 solicitant SC Electro BVL SRL  cu condiţia obţinerii avizului de la Ministerul Culturii
Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.”
Laura Enache : “Terenul este al beneficiarului, iar regimul de înălţime este de P+1+M. Comisia a 
solicitat avizul de la ministerul Culturii.”
Harda Doina : “Asemenea distanţă, la încadrarea în zonă. Rugămintea mea este ca fără avizul de la 
ministerul culturii să nu mai intre în discuţie. Vă rog dacă ţinem la Cetate nu trebuie să o acoperim. 
Amplasamentul este nefavorabil şi nu concept această locaţie. ”
Rotar Marius : “Se ştie despre ce este vorba. Regimul de înălţime acolo este.”
Harda Doina : “Nu este acolo.”
Rotar Marius : “Regimul în înălţime există şi este o clădire modernă.”
Sandea Dorin : “Aţi citi  raportul? Să vă citesc : “Alimentarea cu energie electrică se face prin 
racordarea la reţeaua existentă în zonă….””
Laura Enache : “Aceasta este sintaza firmei.”
Sandea Dorin : “Avizul trebuie dat întâi de la noi sau de la ministerul cultelor?”
Laura Enache : “Beneficarul are nevoie de avizul nostru pentru cel de la minister.”
Harda Doina : “Nu trebuie. Îţi dau în scris.”
Cimpoieş Pavel : “Noi am pus o condiţie.”
Bărdaş Horia : “Blocurile din Carolina sunt mult mai mari ca acesta.”
Harda Doina : “Şi noi facem la fel ca atunci.”
Abrudeanu Mircea : “Eu ca membru al comisiei am pus o condiţie care trebuie respectată.”
Harda Doina : “Cum să aprobăm fără avizul ministerului?”
Contor Gheorghe : “Cu grija. Să nu ne doară mâna.”
Sandea Dorin : “Dacă alte intervenţii nu mai sunt supun la vot sub forma prezentată.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă – Harda Doina şi 
Sandea Dorin.”

Art. 2 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire hală industrială, str. Al. I Cuza solicitant SC 
Lantic SRL
Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia. S-a pus o condiţie în ceea ce priveste electrica.”
Harda Doina : “Cum va arăta? Care este volumetria?”
Laura Enache : “Aici nu se cere volumetria.”
Harda Doina : “Este o cerinţă din lege.”



Besoiu Ioan : “Chiar dacă nu cere în comisie să fie discutate .”
Cimpoieş Pavel : “În legislature trecută aţi aprobat acolo. Se face exact ca celelalte. Din panouri 
sandwisch, cu parcare cu tot.”
Sandea Dorin : “Dacă nu sunt şi alte intevenţii supun la vot sub forma prezentată.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri – Sandea Dorin şi Harda 
Doina.”

Art. 3 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire hale de producţie şi birouri, str. Crinului
Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.”
Harda Doina : “Care este suprafaţa aflată în proprietatea statului? Pe plan ? Şi ce fel de proprietate 
publică sau privată?”
Laura Enache : “Partea cu maro este de stat iar cea galbena este restul.”
Harda Doina : “Este domeniul public.”
Rotar Marius : “Am vrut să insist pe această problemă. Str. Crinului este o problemă. Să facem noi 
infrastructura sau să aprobăm cu condiţia  interzicerii trecerii camioanelor de peste max. 3,5 pe 
acolo.”
Sandea Dorin : “Dacă nu mai sunt discuţii spun la vot.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru şi 4 abţineri – Besoiu Ioan, Harda Doina, 
Sandea Dorin şi Abrudeanu Mircea.”

Art.  4  Aprobă  planul  urbanistic  de  detaliu  modernizare  spălătorie  auto  şi  construire  copertină 
metalică, b-dul Ferdinand I solicitant SC Meteor Lux MCD SRL
Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.”
Sandea Dorin : “Intervenţii sunt? Dacă nu supun la vot .”
“Fiind supus vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru, o abţinere – Harda Doina.”

Art. 5  Aprobă planul urbanistic de detaliu amenajare spaţiu de parcare , str. Al. I. Cuza solicitant 
SC Rekord SRL
Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia. Comisia a pus o condiţie – parcajele să fie în incinta.”
Bărdaş Horia : “Intrarea arată rău. Să îi lăsăm să facă.”
Harda Doina : “Nu înţeleg de ce trebuie să facă treaba administraţiei.”
Cimpoieş Pavel : “Parcajele o să fie în interior.”
Harda Doina : “Solicit primăriei să ne prezinte reabilitarea şi extinderea pentru Alba Iulia pentru că 
este necesară circulaţia pe 4 benzi.”



Sandea Dorin : “Mai aveţi întrebări? Supun la vot.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru, o abţinere – Harda Doina.”

6.  Aprobă  planul urbanisitic zonal construire locuinţe, zoan Pietrar, solicitant Creivean Mircea, 
Iacob Cristian, Matei Ana, Comşa Viorica, Haiduc Adrian
Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.”
Laura Enache : “Regimul de înălţime este de 30%.”
Cimpoieş Pavel : “Arhitecţii care mai aduc PUZ-uri în comisie trebuie să le coreleze cu celelalte 
PUZ-uri aprobate şi rezolvate.”
Harda Doina :  “O să dau citire  art.  30 din HG in care sunt prevazute condiţiile  de parcelare : 
Parcelarea  este  operaţiunea  de  divizare  a  unui  teren  in  minim  4  loturi  în  vederea  unei  noi 
construcţii.  Pentru  un  numar  mai  mare  de  12  loturi  se  poate  autoriza  realizarea  parcelării  şi 
executarea construcţiilor cu condiţia adoptării lor, de echipare colectivă care să respecte  normele 
legale de igienă şi protecţia mediului. Autorizarea executării parcelării, prezentului regulament este 
permis numai dacă pentru  fiecare parcelă în parte se respectă cumulativ următoarele condiţii : a) 
frontul  la  stradă  de  minim 8  m pentru  clădiri  insiruite  şi  minim 12 pentru  clădiri  izolate  sau 
cuplate.b) suprafaţa minima a parcelei să fie minim de 500 m pentru cele însiruite şi respectiv 200 
mp pentru cele amplasate izolat sau cuplate., adâncimea mai mare sau cel putin egală cu lătimea 
parcelei. Sunt considerate laturi construibile numai cele care corespund prevederilor alin. 2. Stimaţi 
colegi dacă vă uitaţi pe toate, aproape toate, nu respecta prevederile art. 30.” 
 Contor Gheorghe : “Toate le au.”
Harda Doina : “Nu ne sunt prezentate aceste măsuri.”
Contor Gheorghe : “Nu este adevărat.”
Harda Doina : “În mod normal o documentaţie depusă trebuie să fie cercetată.”
Contor Gheorghe : “Nu accept acuze comisiei de urbanism. Care este, să nu fie respectate?”
Harda Doina : “Aici m-am referit la adâncimea în lot.”
Sandea Dorin : “Mai sunt disucţii? Dacă nu, supun la vot.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă – Harda Doina şi 
Sandea Dorin.”

Art. 7 Aprobă planul urbanisitic zonal construire locuinţe individuale, extravilan Miceşti solicitant 
Taltabet Silviu, Oprişan Iulian, Crăciun Angela, Şatef Ioan, Ghenescu Daniela, Drasovean Viorica, 
Popa Gheorghe, Bucea Eremia, Topârceanu Gheorghe, Zidaru Gheorghe
Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.”
Sandea Dorin : “Dacă nu sunt întrebări, supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost  votat cu 18 voturi  pentru,  un vot împotrivă – Harda Doina – 
aceleaşi motive, şi o abţinere – Sandea Dorin.”

Art. 8 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe individuale, str. Izvorului solicitant Onita 
Dan, Turean Nicolae, Mitea Valeria



Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.”
Harda Doina : “La locuinţele collective cum se rezolvă cu parcajele şi toate dotările?”
Laura Enache : “Comisia a cerut o planşă desfăşurată pe care nu am primit-o nici acum.”
Cimpoieş Pavel : “Atunci propun amânarea acestui PUD.”
Sandea Dorin : “Supun la vot amânarea.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru amânare.”

Art. 9. Aprobă planul urbanisitic zonal construire locuinţe individuale, extravilan Miceşti solicitant 
Vinţan Ilie, Draşovean Florin, SC Lanahmala SRL 
Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.”
Harda Doina : “Se mai aprobă Planul Urbanistic?”
Laura Enache : “Suntem în faza de avizare.”
Besoiu Ioan : “Citiţi la utilitaţi. Aici nu se rezolvă problema utilităţilor. Nu sunt de acord .”
Laura Enache : “Sunt planşe în aceste sens.”
Besoiu Ioan : “Există sursă pentru apă, electricitate? Sunt probleme cu utilităţile.”
Laura Enache : “În raport sunt menţionate.”
Besoiu Ioan : “În raport scrie : “Canalizarea zonei va fi rezolvată în system difuzor, apele uzate 
menajere vor fi preluate între-o primă etapă prin fose septice…..””
Laura Enache : “Eu nu ma pricep la canalizare. Aceste date aşa mi-au fost date.”
Besoiu Ioan : “Sunt tratate corect? Răspundeţi d-voastră.”
Laura Enache : “În comisie s-a discutat acestă problemă iar eu am scris aici pe scurt.
Cimpoieş Pavel : “Deocamdată soluţiile nu sunt prea multe. În comisii au fost invitaţi cei care se 
ocupă de toate utlităţile.  Cei de la electrica nu venit.”
Besoiu Ioan : “Cei care îşi fac proiecte să plăteascî aceste studii.”
Abrudeanu Mircea : “În comisia de urbanism am discutat şi acestia oameni vor fi opriţi. Propun ca 
şi d-l Cimpoieş să ne vedem cu furnizorii de utilităţi să vedem ce putem face.”
Avram Iancu : “Eu zic să nu blocăm acest proiect. Şi asa plătesc oamenii pentru ele.”
Harda Doina : “când eram în comisiei erau reprezentanţi. Mai există?”
Contor Gheorghe : “Nu.”
Hondola Liviu : “Propun amânarea acestui PUD.”
Sandea Dorin :“ Supun la vot amânarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 8 voturi pentru amanare si 10 voturi împotriva amânării. ”
Marcel Jeler : “Acesta propunere nu a trecut. Să se spună la vot aprobarea sub forma prezentată.”
Sandea Dorin : “Se supune vot aprobarea PUD-lui.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 8 voturi impotriva – Besoiu Ioan, Cretu Simion, Hondola 
Liviu, Plasa Gabriel, Opincariu Constantin, Abrudeanu Mircea, Harda Doina si Sandea Dorin si 10 
voturi pentru.”
Marcel  Jeler :  ‘Nu  s/au  intrunit  numarul  de  voturi  pentru  acest  PUD.  Va  rog  sa  ma  lasati  sa 
vorbesc.’
Rotar Marius : ‘Cate voturi au fost pentru ?’
Marcel Jeler : ‘Au fost 10 voturi pentru. Sa se refaca votul.’
Sandea Dorin : ‘ Sunteti de acord sa se refaca votul ?’



Marcel Jeler : ‘ Supun la vot aprobarea propunerea refacerii votului.’
‘Fiind supusa spre aprobarea solicitarea a fost votata in unanimitate.’
Sandea Dorin : ‘Fiind supus spre aprobarea PUD/ul a fost votat cu 12 voturi pentru si 7 voturi 
impotriva.’
D/na Harda Doina a fost iesita din sala de sedinta.

Art. 10 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe individuale , zona Valea Popii solicitant 
Medrea Viorel, Medrea Rodica, Stanciu Virgil
Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.”
Sandea Dorin : ‘Daca nu sunt discutii supun la vot aprobarea articolului.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.’

Art. 11 Aprobă planul urbanisitic zonal locuinţe unifamiliale, Şoseaua de centură solicitant Călin 
Oliviu
Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.”
Laura Enache : ‘Regimul de inaltime este de S+P+1 sau M.’
Harda Doina : ‘Care este axa drumului pana la constructie.’
Laura Enache : ‘9 mentri.’
Harda Doina : ‘Prin lege se cere ca axul drumului sa fie de 50m.’
D/l proiectant : ‘S-a facut o confuzie. Este peste 100 de metri.’
Hondola Liviu : ‘Sa fie respectata legea avand in vedere ca acolo este DN 1.’
Laura Enache : ‘Soseaua de centura este intravilan.’
Sandea Dorin : ‘Daca nu mai sunt si alte discutii spun la vot aprobarea acestuia.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru si 2 abtineri – Harda Doina si Sandea 
Dorin.’

Art. 12 Aprobă planul urbanisitic de detaliu locuinţe unifamiliale, extravilan Partoş solicitant Călin 
Virgil, Năstase Daniela, Hagiu Mihai, Nemes Stefan, Borda Zioţa, Bărbănţan Cristina, Opincariu 
Virginia
Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.”
Popa Pavel : ‘Zona Partos pana unde tine.’
Laura Enache : ‘Este o zona de intravilan, si tine pana la drumul cu Drambar. ’
Harda Doina : ‘Valabil pentru toate din acesta zona dorim sa ne aratai ceea ce aprobam. Aici nu 
exista utilitati daca cititi raportul de specialitate. Solicit consecventa in acest sens daca nu doriti sa 
arate asa cum arata acum . Sa nu dam curs acestor solicitari.’
Sandea Dorin : ‘Daca nu mai sunt si alte interventii supus la vot.’



‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru , un vot impotriva - Harda Doina si o 
abtinere – Sandea Dorin.’

Art.  13  Aprobă  planul  urbanisitic  zonal  locuinţe  unifamiliale,  extravilan  Partoş  solicitant  Călin 
Oliviu, Petrescu Ioan, Peterescu Iosif
Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.”
Sandea Dorin : ‘Daca nu sunt discutii supun la vot.’
‘Fiind supus la vot PUD/ul a fost aprobat cu 18 voturi pentru, un vot impotriva – Harda Doina si o 
abtinere – Sandea Dorin.’

Art.  14.  Aprobă  planul  urbanisitic  zonal  locuinţe  unifamiliale  extravilan  Partoş  solicitant  Călin 
Oliviu, Cordea Anca
Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.”
Sandea Dorin : ‘Interventii ? Daca nu sunt, supun la vot.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru, un vot impotriva – Harda Doina si o 
abtinere – Sandea Dorin.’

Art.  15  Aprobă  planul  urbanisitic  zonal  locuinţe  unifamiliale  extravilan Partoş  solicitant  Călin 
Virgil, Tarc Aurel, Sheau Iosif, Marcu Alina, Ciortan Oana
Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.”
Laura Enache :’Regimul de inaltime este de S+P+1.’
Sandea Dorin : ‘Sunt interventii ? Daca nu sunt supun la vot aprobarea lui.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost  votat  cu 18 voturi  pentru,  un vot impotriva Harda Doina si o 
abtinere – Sandea Dorin.’

Art. 16  Aprobă  planul urbanisitic zonal locuinţe unifamiliale extravilan Partoş solicitant Leister 
Virgil
Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.”
Sandea Dorin : ‘Daca sunt discutii, daca nu supun la vot.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru, un vot impotriva – Harda Doina si o 
abtinere – Sandea Dorin.’



Art. 17 Aprobă planul urbanisitic zonal locuinţe colective, str. Calea Moţilor solicitant SC Andreeas 
Company SA
Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.”
Laura Enache : ‘Prin HCL –ul care s/a aprobat regimul de inaltime nu este respectat. Acest PUD 
preia PUZ/ul.’
Harda Doina : ‘Data fiind configurarea regimului de inaltime prin care se dicteaza acesta si care nu 
s/a  respectat  multumim  d/nei  arhitect  pentru  semnalul  tras.  Propun  aprobarea  cu  respectarea 
regimului de inaltime. ’
D/l Enache : ‘In zona este de P+5.’
Harda Doina : ‘Dar sunt constructii de P+3 acolo.’
D/l Enache : ‘Dar si ceilalti sunt de acord.’
Harda Doina : ‘Serios ?’
Bardas Horia : ‘D/na Laura ne-ati bagat in ceata. Va convine ?’
Laura Enache : ‘Da, eu asa am considerat.’
Sandea Dorin : ‘Daca nu mai sunt si alte discutii supun la vot.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 13 voturi pentru, un vot impotriva – Harda Doina si 6 
abtineri – Cretu Simion, Plesa Gabriel, Hondola Liviu, Besoiu Ioan, Abrudeanu Mircea si Sandea 
Dorin.’

Art.  18  Aprobă planul urbanisitic zonal locuinţe unifamiliale,  extravilan Miceşti  solicitant  Mera 
Daniel, Balan Petrica, Urdas Anişoara
Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.”
Sandea Dorin : ‘Daca nu sunt discutii supun la vot.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru si o abtinere – Harda Doina.’

Art. 19 Aprobă planul urbanisitic zonal locuinţe unifamiliale, zona Cigaş solicitant Manu Adrian, 
Vadan Hadrian Lucreţiu
Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.”
Sandea Dorin : ‘Interventii ? Daca nu sunt supun la vot.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.’

Art. 20  Respinge planul urbanisitic zonal locuinţe unifamiliale, zona La Stupina solicitant Manu 
Adrian, Vadan Hadrian Lucreţiu
Laura Enache : ‘Comisia de specialitate a dat aviz nefavorabil acestui PUD.’



Sandea Dorin : ‘Avand in vedere avizul comisiei supun la vot respingerea PUD/lui.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat in unanimitate pentru respingere.’

Art.  21.  Aprobă  planul  urbanisitic  zonal  extindere  şi  etajare  bloc  locuinţe  colective  cu  spaţii 
comerciale la parter, str. Clujului solicitant SC Activ Duplo SRL
Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.”
Sandea Dorin : ‘Daca nu sunt discutii supun la vot aprobarea acestuia.’
‘’ Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.

Art. 22 Aprobă planul urbanisitic zonal construire case de vacanţă , Alba Iulia – Miceşti solicitant 
Creivean Ovidiu Marius şi Făt Daniel
Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.”
Harda Doina : ‘Unde este ? In ce zona ?’
Laura Enache : ‘Sa va exemplific pe harta.’
Sandea Dorin : ‘Daca nu mai sunt si alte interventii, supun la vot aprobarea acestuia.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.’

Art. 23  Aprobă planul urbanisitic zonal construire locuinţe şi parcelarea, Alba Iulia – Miceşti – 
Cigaş solicitant Dumitrean Viorel şi Anca Ioan
Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.”
Rotar Marius : ‘Care este diferenta fata de celelalte PUD/uri ?’
Harda Doina : ‘Respectarea Legii, aceasta este diferenta.’
Sandea Dorin : ‘Daca nu mai sunt si alte intrebari, supun la vot aprobarea acestuia.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 de voturi pentru.’

Art.  24  Aprobă  planul  urbanisitic  zonal  construire  locuinţe  –  Cigaş  II,  Alba  Iulia  –  extravilan 
Miceşti – Cigaş solicitant Stanciu Mircea şi Maria
Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.”
 Sandea Dorin : ‘Interventii ? Daca nu sunt supun la vot.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.’



Laura Enache : ‘M-ai este inca un Pud peste cele prezentate in proiect si pe care asi  dori  sa il 
discutam.’

Art.  25  Aprobă  planul  urbanisitic  zonal  ansamblu  de  locuinţe  colective  zona  Stadion,  B-dul 
Republicii int. cu str. Vasile Alecsandri solicitant Primăria municipiului Alba Iulia şi SC Lamarca 
Grup SRL
Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia dar numai pentru terenul care apartine primariei .”
Sandea Dorin : ‘Pentru ceea ce a propus comisia supun la vot.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.’

S/a adoptat Hotararea nr. 398/2007

 45.  Privind  cooperarea  municipiului  Alba  Iulia  cu  oraşul  Bayonne  şi  Asociaţia   Naţională  a 
Oraşelor şi Regiunilor de Artă şi Istorie şi a Oraşelor cu zone protejate din Franţa
Sandea Dorin : ‘Daca nu sunt discutii cu privire la acest proiect de hotarare, sa vedem parerea 
comisiei de specilitate.’
Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare al Comisiei de 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 adoptării acestuia .”
Sandea Dorin : ‘Daca nu sunt discutii supun la vot.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.’

S/a adoptat Hotararea nr. 426/2007

39. Aprobarea asocierii pentru anul 2008 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu Asociaţia 
pentru Consiliere şi Asistenţă Socială Specializată – ACAS Alba Iulia
Se  da  cuvantul  d/nei  Crina  Iacob  care  prezinta  proiectul  de  hotarare  precum  si  raportul  de 
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare al Comisiei de 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 adoptării acestuia .”
Sandea Dorin : ‘Daca nu sunt obiectiuni supun la vot.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.’

S/a adoptat Hotararea nr. 420/2007

40. Privind aprobarea asocierii pentru anul 2008 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia  cu 
Uniunea  Scriitorilor  din  România  prin  Filiala  Alba  –  Hunedoara  privind  editarea  revistei 
“Discobolul”
Se  da  cuvantul  d/nei  Crina  Iacob  care  prezinta  proiectul  de  hotarare  precum  si  raportul  de 
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare al Comisiei de 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 adoptării acestuia .”
Sandea Dorin : ‘Daca nu sunt intrebari supun la vot.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.’

S-a adoptat Hotararea nr. 421/2007

41. Cu privire la aprobarea asocierii pentru anul 2008 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia 
cu Fundaţia “Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României” privind editarea revistei 
“DacoRomania”
Se  da  cuvantul  d/nei  Crina  Iacob  care  prezinta  proiectul  de  hotarare  precum  si  raportul  de 
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare al Comisiei de 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 adoptării acestuia .”
Sandea Dorin : ‘Daca nu sunt obiectiuni supun la vot.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.’

S/a adoptat Hotararea nr. 422/2007

42. Cu privire la aprobarea asocierii pentru anul 2007 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia 
cu Congregaţia “SF. Iosif” Alba Iulia
Se  da  cuvantul  d/nei  Crina  Iacob  care  prezinta  proiectul  de  hotarare  precum  si  raportul  de 
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare al Comisiei de 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 adoptării acestuia .”
Sandea Dorin : ‘Daca nu sunt obiectiuni supun la vot.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.’

S/a adoptat Hotararea nr. 423/2007

43. Cu privire la aprobarea asocierii, începând cu data de 1 decembrie 2007, a Consiliului local al 
municipiului Alba Iulia cu Clubul Sportiv Mureşul Oarda
Se  da  cuvantul  d/nei  Crina  Iacob  care  prezinta  proiectul  de  hotarare  precum  si  raportul  de 
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare al Comisiei de 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 adoptării acestuia .”
Crina Iacob : ‘Nu noi am solicitat aceasta asociere ci echipa a solicitat-o.’
Sandea Dorin : ‘Aceasta este pe perioada 1 ianuarie 2007 pana in 2008 ?’
Crina Iacob : ‘Da.’
Harda Doina : ‘Ce disciplina are echipa si ce performante?’
Crina Iacob : ‘Fotbal.’
Sandea  Dorin :  ‘Daca  nu sunt  obiectiuni  supun la  vot  aprobarea  acestui  proiect  de hotarare  cu 
respectarea bugetului 2007-2008.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.’

S/a adoptat Hotararea nr. 424/2007



44.  Cu privire  la  numirea  comisiei  de  evaluare  şi  selecţie  a  oferetelor  depuse  de  către  agenţii 
economici pentru Zona de Dezvoltare Economică Alba Iulia
Sandea Dorin : ‘Ati avut fiecare in mapa acest proiect, daca sunt discutii, comisia?’
Se da cuvantul d/lui consilier Pop Monica care prezinta raportul de avizare din partea comisiei de 
specialitate din partea Consiliului local 
Cornea Vasile : ‘Nu stiu daca este limitat acest numar.’
Sandea Dorin : ‘Membrii sunt si cu drept de vot si fara. Va rog sa faceti propuneri.’
Au fost propusi d-nii consilieri Bardas Horia si Hondola Liviu.
Bardas Horia : ‘Pentru d/l Hondola sunt si eu de acord.’
Sandea Dorin : ‘Daca sunteti de acord cu propunerea facuta, supun la vot.’
‘Fiind supus la vot proiectul de hotarare a fost votat cu 20 voturi pentru.’

S/a adoptat Hotararea nr. 425/2007

17. Cu privire la propunerea de atribuire în propritate a terenului aferent caselor particulare
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre din partea Serviciului 

comunitar de cadastru şi agricultură precum şi raportul de specialitate.
Se dă  cuvântul  d-lui  consilier  Maier  Eugen care prezintă  raportul  de avizare  din  partea 

Comisie pentru administrarea domeniului public şi privat
Maier Eugen : „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 

privinţa adoptării acestuia.”
Sandea Dorin : ‘Daca nu sunt discutii supun la vot aprobarea acestuia. ’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.’

S/a adoptat Hotararea nr. 399/2007

18. Privind expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 4843/176/2007
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre din partea Serviciului 

comunitar de cadastru şi agricultură precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul din partea Comisie pentru 

administrarea domeniului public şi privat
Maier Eugen : „Comisia a dat aviz pentru neinsusirea acestei expertize.’
Sandea Dorin : ‘Daca sunteti de acord cu avizul comisiei supun la vot.’
‘Fiind supus la vot proiectul de hotarare a fost votat cu 20 voturi pentru neinsusire.’

S/a adoptat Hotararea nr. 400/2007

19. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 5863/176/2007
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre din partea Serviciului 

comunitar de cadastru şi agricultură precum şi raportul de specialitate.
Se dă  cuvântul  d-lui  consilier  Maier  Eugen care prezintă  raportul  de avizare  din  partea 

Comisie pentru administrarea domeniului public şi privat
Maier Eugen : „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 

privinţa adoptării acestuia.”
Sandea Dorin : ‘Daca nu sunt intrebari si daca sunteti de acord cu avizul comisiei pentru 

insusirea expertizei , supun la vot.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.’



S/a adoptat Hotararea nr. 401/2007

20. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 4660/176/2007
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre din partea Serviciului 

comunitar de cadastru şi agricultură precum şi raportul de specialitate.
Se dă  cuvântul  d-lui  consilier  Maier  Eugen care prezintă  raportul  de avizare  din  partea 

Comisie pentru administrarea domeniului public şi privat
Maier Eugen : „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 

privinţa adoptării acestuia.”
Sandea Dorin : ‘Interventii ? Supun la vot aprobarea proiectului de hotarare.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.’

S/a adoptat Hotararea nr. 402/2007

21. Parcelare unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Gării nr. 2
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre din partea Serviciului 

comunitar de cadastru şi agricultură precum şi raportul de specialitate.
Se dă  cuvântul  d-lui  consilier  Maier  Eugen care prezintă  raportul  de avizare  din  partea 

Comisie pentru administrarea domeniului public şi privat
Maier Eugen : „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 

privinţa adoptării acestuia, dar numai pentru art.1,2,3 iar pentru art. 4 si 5 avizul este nefavorabil.”
Sandea  Dorin :  ‘Daca  nu  sunt  obiectiuni  supun  la  vot  aprobarea  acestuia  sub  forma 

prezentata de catre comisie.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.’

S-a adoptat Hotararea nr. 403/2007

22. Acceptarea donaţiei de către Consiliul local , constând într-un imobil (teren) situat în 
Alba Iulia, Zona Cazarmă aferent străzii Nazaret Ilit, făcută de Dan Daniela şi Dan Nicolae

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

Se dă  cuvântul  d-lui  consilier  Maier  Eugen care prezintă  raportul  de avizare  din  partea 
Comisie pentru administrarea domeniului public şi privat

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

Sandea Dorin : ‘Daca nu sunt intrebari, supun la vot.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.’

S/a adoptat Hotararea nr. 404/2007

D/l Besoiu Ioan a parasit lucrarile sedintei.

23. Cu privire la parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7A
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre din partea Serviciului 

comunitar de cadastru şi agricultură precum şi raportul de specialitate.
Se dă  cuvântul  d-lui  consilier  Maier  Eugen care prezintă  raportul  de avizare  din  partea 

Comisie pentru administrarea domeniului public şi privat
Maier Eugen : „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 

privinţa adoptării acestuia.”
Sandea Dorin : ‘Intrebari ? Daca nu sunt supun la vot.’
‘Fiind supus la vot aceasta a fost votat cu 19 voturi pentru.’



S/a adoptat Hotararea nr. 405/2007

24. Cu privire la parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Traian, nr. 28
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre din partea Serviciului 

comunitar de cadastru şi agricultură precum şi raportul de specialitate.
Se dă  cuvântul  d-lui  consilier  Maier  Eugen care prezintă  raportul  de avizare  din  partea 

Comisie pentru administrarea domeniului public şi privat
Maier Eugen : „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 

privinţa adoptării acestuia.”
Sandea Dorin : ‘Daca nu sunt intrebari supun la vot aprobarea acestuia.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.’

S/a adoptat Hotararea nr. 406/2007

25. Cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Alba Iulia 
şi trecerea în proprietatea Parorhiei Ortodoxe Mihai Viteazu “Sf. Treime” a unui imobil  (teren) 
situat în Alba Iulia, str. Sinaia nr. 5

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

Se dă  cuvântul  d-lui  consilier  Maier  Eugen care prezintă  raportul  de avizare  din  partea 
Comisie pentru administrarea domeniului public şi privat

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

Sandea Dorin : ‘Intrebari, daca nu sunt supun la vot.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.’

S/a adoptat Hotararea nr. 407/2007

26. Cu privire la acceptarea donaţiei de către Consiliul local, constând într-un imobil (teren) 
aferent drumului situat în Pâclişa, str. Dianei, făcute de Iosa Martin Petru şi Letiţia

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

Se dă  cuvântul  d-lui  consilier  Maier  Eugen care prezintă  raportul  de avizare  din  partea 
Comisie pentru administrarea domeniului public şi privat

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

Sandea Dorin : ‘Discutii ? Daca nu sunt supun la vot aprobarea proiectului.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.’

S-a adoptat Hotararea nr. 408/2007

27. Cu privire la acceptarea donaţiei de către Consiliul local, consând într-un imobil (teren) 
afrent drumului situat în Pâclişa, str. Dianei, făcute de Presăcan Marius şi Natalia

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

Se dă  cuvântul  d-lui  consilier  Maier  Eugen care prezintă  raportul  de avizare  din  partea 
Comisie pentru administrarea domeniului public şi privat

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

Sandea Dorin : ‘Supun la vot aprobarea proiectului.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.’



S-a adoptat Hotararea nr. 409/2007

28.  Cu  privire  la  înscrierea  dreptului  de  proprietate  a  municipiului  Alba  Iulia  asupra 
imobilului Şcoala nr. 3 “Avram Iancu” Alba Iulia

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

Se dă  cuvântul  d-lui  consilier  Maier  Eugen care prezintă  raportul  de avizare  din  partea 
Comisie pentru administrarea domeniului public şi privat

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

Sandea Dorin : ‘Discutii, intrebari ? Daca nu sunt supun la vot.’
‘Fiind supus la vot proiectul de hotarare a fost votat cu 19 voturi pentru.’

S-a adoptat Hotararea nr. 410/2007

29.  Cu  privire  la  înscrierea  dreptului  de  proprietate  a  municipiului  Alba  Iulia  asupra 
imobilului înscris în CF nr. 112 Oarda – Stadion

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

Se dă  cuvântul  d-lui  consilier  Maier  Eugen care prezintă  raportul  de avizare  din  partea 
Comisie pentru administrarea domeniului public şi privat

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

Sandea Dorin : ‘Supun la vot, daca nu sunt obiectiuni.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.’

S/a adoptat Hotararea nr. 411/2007

30. Cu privire la parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Mesteacănului nr. 8 
în vederea restituirii conform Legii nr. 10/2001

Se da cuvantul d-lui Avram Iancu care prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de 
specialitate. 

Se dă  cuvântul  d-lui  consilier  Maier  Eugen care prezintă  raportul  de avizare  din  partea 
Comisie pentru administrarea domeniului public şi privat

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

Harda Doina : ‘Cati metri raman de la bloc pana in starda ?’
Avram Iancu : ‘3, 90 m de la bloc. In aces caz ne/a obligat instanta. Nu avem ce face.’
Harda Doina : ‘Masina de pompieri, de exemplu, poate intra ?’
Avram Iancu : ‘Nu avem ce face, este sentinta si expertiza in acest caz.’
Sandea Dorin : ‘Daca nu mai sunt si alte interventii, supun la vot.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost  votat cu 17 voturi  pentru,  2 abtineri  – Harda Doina si 

Sandea Dorin.’

S-a adoptat Hotararea nr. 412/2007

31. Cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba 
Iulia, str. Calea Moţilor, FN

Se da cuvantul d/lui Inurean Ioan care prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de 
specialitate. 

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



Comisie pentru administrarea domeniului public şi privat
Maier Eugen : „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 

privinţa adoptării acestuia.”
Inurean Ioan : ‘Comisia a propus suma de 200 EURO.’
Sandea  Dorinm :  ‘Daca  sunteti  si  d-voastra  de  acord  cu  suma  propusa  supun  la  vot 

aprobarea proiectului de hotarare.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru si o abtinere – Harda Doina.’

S-a adoptat Hotararea nr. 413/2007

32. Privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba 
Iulia, B-dul Revoluţiei, nr. 4A

Se da cuvantul d/lui Inurean Ioan care prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de 
specialitate. 

Se dă  cuvântul  d-lui  consilier  Maier  Eugen care prezintă  raportul  de avizare  din  partea 
Comisie pentru administrarea domeniului public şi privat

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

Inurean Ioan : ‘Pretul comisiei este de 84,29 EURO+TVA.’
Harda Doina : ‘De ce nu exista plan de situatie la acest proiect.’
Inurean Ioan : ‘Exista la expertiza dar nu am putut multiplica aceasta expertiza.’
Harda Doina : ‘Nu ati putut.’
Sandea Dorin : ‘Daca nu mai sunt si alte interventii, supun la vot .’
‘Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 17 voturi pentru, un vot impotriva – Harda Doina, 

asa am votat si la parcelare si o abtinere – Sandea Dorin.’

S-a adoptat Hotararea nr. 414/2007

33. Privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba 
Iulia, str. Dr. Aurel Vlaicu , FN

Se da cuvantul d/lui Inurean Ioan care prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de 
specialitate. 

Se dă  cuvântul  d-lui  consilier  Maier  Eugen care prezintă  raportul  de avizare  din  partea 
Comisie pentru administrarea domeniului public şi privat

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

Inurean Ioan : ‘Pretul comisiei este de 100 EURO+TVA. 
Harda Doina : ‘Aceeasi situatie ca la celalalt punct.’
Inurean Ioan : ‘Da, aceeasi situatie.’
Sandea Dorin : ‘Daca nu mai sunt intrebari supun la vot aprobarea proiectului.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru, un vot impotriva – Harda Doina si 

o abtinere – Sandea Dorin.’

S-a adoptat Hotararea nr. 415/2007

34. Privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba 
Iulia, str. Mesteacănului, nr. 7

Se da cuvantul d/lui Inurean Ioan care prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de 
specialitate. 

Se dă  cuvântul  d-lui  consilier  Maier  Eugen care prezintă  raportul  de avizare  din  partea 
Comisie pentru administrarea domeniului public şi privat

Maier Eugen : „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 



privinţa adoptării acestuia.”
Inurean Ioan : ‘Pretul propus de catre comisiei este de 66,14 EURO+TVA.
Harda Doina : ‘Acolo este strada.’
Sandea Dorin : ‘Daca nu mai sunt alte interventii supun la vot.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru, un vot impotriva – Harda Doina si 

o abtinere – Sandea Dorin.

S-a adoptat Hotararea nr. 416/2007

36 Privind aprobarea asocierii dintre Consiliul local şi SC Iris Garden SRL
Se da cuvantul d/lui Inurean Ioan care prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de 

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

Comisie pentru administrarea domeniului public şi privat
Maier Eugen : „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 

privinţa adoptării acestuia.”
Sandea Dorin : ‘Daca nu sunt discutii supun la vot.
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.’

S-a adoptat Hotararea nr. 417/2007

37. Privind aprobarea scutirii la plata redevenţei datorate de către SC Monolit SRL în baza 
contractului de asociere nr. 72/2006

Se da cuvantul d/lui Inurean Ioan care prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de 
specialitate. 

Se dă  cuvântul  d-lui  consilier  Maier  Eugen care prezintă  raportul  de avizare  din  partea 
Comisie pentru administrarea domeniului public şi privat

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

Sandea  Dorin :  ‘Intrebari,  daca  nu  sunt  supun  la  vot  aprobarea  proiectului  de  hotarare 
prezentat.’

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

S-a adoptat Hotararea nr. 418/2007

38. Privind modificarea şi completarea Regulamentului privind administrarea şi funcţionarea 
Cimitirului  Municipal Alba Iulia

Se da cuvantul d/lui Inurean Ioan care prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de 
specialitate. 

Se dă  cuvântul  d-lui  consilier  Maier  Eugen care prezintă  raportul  de avizare  din  partea 
Comisie pentru administrarea domeniului public şi privat

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

Inurean Ioan : ‘In comisie a fost discutat punct cu punct.’
Sandea Dorin : ‘Daca nu sunt interventii sau modificari supun la vot aprobarea prezentului 

proiect.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru, un vot impotriva – Harda Doina – 

sunt impotriva pentru ca al art. 2 preturile sunt prea mari si o abtinere – Sandea Dorin.’

S-a adoptat Hotararea nr. 419/2007



Sandea Dorin : ‘Să trecem acum la proiectul nr. 46.’

46. Cu privire la plata cotizaţiei pentru anul 2008 către Asociaţia Municipiilor din România
Sandea Dorin : ‘Daca aveti ceva intrebari sau discutii ? Comisia ?’
Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare al Comisiei de 

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 adoptării acestuia .”
Sandea Dorin : ‘Supun la vot aprobarea proiectului.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.’

S-a adoptat Hotararea nr. 427/2007

48. Cu privire la darea în folosinţă gratuită Agenţiei judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă 
a unui teren situat în Alba Iulia, str. N. Titulescu, nr. 10B, bl . Columna

Sandea Dorin : ‘Intrebari? Comisia?’
Se dă  cuvântul  d-lui  consilier  Maier  Eugen care prezintă  raportul  de avizare  din  partea 

Comisie pentru administrarea domeniului public şi privat
Maier Eugen : „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 

privinţa adoptării acestuia.”
Sandea Dorin : ‘Daca nu sunt probleme supun la vot.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.’

S-a adoptat Hotararea nr. 429/2007

49.  Cu  privire  la  aprobarea  tarifului  de  producere  şi  furnizare  a  energiei  termice  către 
populaţie şi agenţilor economici de către Dalkia România SRL

Sandea Dorin : ‘Care este avizul comisiei si daca sunt discutii?’
Marcel Jeler : ‘Doresc sa precizez si sa anunt ca aceste tarife vor fi introduse cu data de  1 

noiembrie 2007.’
Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare al Comisiei de 

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 adoptării acestuia .”
Sandea Dorin : ‘Daca sunt si alte discutii, daca nu supun la vot aprobarea proiectului de 

hotarare.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru, si doua abtineri – Harda Doina si 

Sandea Dorin.’

S/a adoptat Hotararea nr. 430/2007

50.  Cu  privire  la  însuşirea  documentaţiei  tehnice  privind  imobilul  (teren)  situat  pe  str. 
Eleşteului

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

Se dă  cuvântul  d-lui  consilier  Maier  Eugen care prezintă  raportul  de avizare  din  partea 
Comisie pentru administrarea domeniului public şi privat

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

Aurica Groza : ‘La art. 1 se propune revocarea iar la art. 2 insusirea.’
Harda Doina : ‘O lamurire as avea, de ce la sedinta de data trecuta a fost respins ?’
Paul Voicu : ‘Dupa cum stiti si d-voastra este vorba de strada Craivei. Aceasta persoana si-a 



facut singur expertiza, a cheltuit 10 milioane pentru aceasta expertiza. Are alinierea facuta.’
Sandea Dorin : ‘Daca nu mai sunt si alte completari supun la vot.’
‘Fiind supus la vot proiectul de hotarare s/a votat cu 18 voturi pentru si o abtinere – Sandea 

Dorin.’

S/a adoptata Hotararea nr. 431/2007

52.  Cu privire la aprobarea asocierii în vederea traficului rutier din municipiul Alba Iulia
Se  da  cuvantul  d/lui  Armean  care  prezinta  proiectul  de  hotarare  precum si  raportul  de 

specialitate. 
Sandea Dorin : ‘Daca sunt discutii ?’
Cretu Simion : ‘Sa facem achizitii de servicii nu ar fi mai bine.’
Armean Gabriel :’S-a facut deja anuntul pe SEAP. Dansii suporta toate cheltuielile. Daca isi 

vor face treaba e bine daca nu, nu.’
Cretu Simion : ‘Daca d-voastra chiar credeti ca un om de afaceri vine sa faca asta fara vreun 

profit, eu nu prea cred.’
Paul Voicu : ‘Nu este gresit acest contract. Noi am discutat cu mai multi din cadrul politiei 

si de la Bucuresti si de la Cluj. Vrem ca acest sistem pe care il dorim s[ fie performant si bun. 
Acesta va lista direct pozele care le va face si acestea vor fi direct trimise acasa.  Vor fi multe 
probleme rezolvate cu ajutorul acestor sisteme.’

Harda Doina :” Care este urgenta acestui proiect?”
Paul Voicu : ‘Vrem sa le montam cat mai repede.’
Bardas Horia : ‘Sa fie montate pe str. Marasesti ca acolo masinile strica casele oamenilor’
Rotar Marius : ‘Sunt impotriva acestor forme de urmarire.  Nici un oras nu are radare in 

interior.’
Abrudeanu Mircea : ‘Utilitatea acestor sisteme este buna.’
Avram Iancu : ‘Sunt impotriva radarelor, da, pentru camere.’

Armean : ‘Aceste sisteme nu functioneaza permanent  ele pozeaza doar atunci cand trebuie.’
Sarbu Constantin : ‘Ar fi bune in cetate pentru ca acolo dupa ora 12 se fac curse de motociclete.’
Sandea Dorin : ‘Daca nu mai sunt discutii supun la vot prezentul proiect de hotarare.’
‘Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 14 voturi pentru, 2 voturi impotriva – Rotar Marius si 
Avram Iancu si 3 abtineri – Cretu Simion , Harda Doina si Anghel Marius.’

S-a adoptat Hotararea nr. 433/2007

DIVERSE : 
Marcel Jeler : Sunt doua puncte la diverse, unu pentru revocarea HCL 125/2007 . Este vorba de o 
parcelare in vederea restituirii. Propun mentinearea acestei hotarari.

Sandea Dorin : ‘Daca sunteti de acord supun la vot propunerea de mentinere a hotararii.’
‘Fiind supusa la vot aceasta a fost votata in unanimitate.’

Marcel Jeler : ‘Al doilea punct pe ordinea de zi este cel de la MECDRU. Au fost mai multe 
adrese de la ei si eu propun mentinerea prezentei hotarari.’

Sandea Dorin : ‘Daca sunteti de acord cu propunerea d/lui secretar, supun la vot.’
‘Fiind supus la vot, s-a votat in unanimitate pentru mentinerea hotararii.’

Sandea Dorin : ‘Daca nu mai avem nimic pe ordinea de zi, declar lucrarile sedintei inchise.’
Presedintele sedintei,  
Consilier Secretar
Sandea Dorin Marcel Jeler
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