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PROCES VERBAL

Încheiat azi 29 martie 2007, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului 
Alba Iulia.

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr.  301/2007 a Primarului municipiuli  Alba 
Iulia .

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

În acest sens propun alegerea d-lui consilier Cimpoieş Pavel Cornel– preşedinte de şedinţă.
„Propunerea fiind supusă la vot, aceasta s-a aprobat cu 19 voturi pentru .”
Popa Pavel : „Şi acum în calitate de preşedinte ales, d-l consilier Cimpoieş Pavel Cornel, 

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 o abţinere – Harda Doina.”
Cimpoieş Pavel Cornel : „Din totalul de 21 de consilieri aleşi, sunt prezenti 19 consilieri, 

lipsesc  d-nii  consilieri  Anghel  Marius  şi  Contor  Gheorghe,   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, Mihai Pripon – 
jurist la  administrarea patrimoniului local, Potopea Dana – consilier juridic, Rânghet Gerogeta – 
consilier juridic, precum şi presa .

Cimpoieş Pavel Cornel : „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 Pavel  Cornel :  „Ordinea de zi  va fi  modificată,  în sensul că va fi  scos de pe 

ordinea de zi proiectul cu numărul 45, iar peste ordinea de zi vor fi introduse proiectele cu numerele 
46, 47, 48, 49, 50, 51.

46 – Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea unei persoane cu atribuţii de îndrumare, 
control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor

47 – Proiectul de hotărâre privind alocarea contribuţiei de 3400 RON către Grupul Şcolar 
“Alexandru Domşa” Alba Iulia în cadrul proiectului “Centrul economic”

48- Proiectul de hotărâre cu privire la alocarea contribuţiei de 3350 RON către Şcoala cu 
clasele I-VIII Miceşti în cadrul proiectului “Europa – Ţara Mea”

49-  Proiectul de hotărâre cu privire la alocarea contribuţiei de 2240 RON către Scoala cu 
clasele I-VIII “Ion Agârbiceanu” Alba Iulia în cadrul proiectului “Amenajare staţie meteo”

50 -  Proiectul de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în 
Consiliile de administraţie ale grădiniţelor cu presonalitate juridică din municipiul Alba Iulia 

51 -  Proiectul de hotărâre cu privire la stimularea financiară cu până la 75% a personalului 
aferent structurilor responsabile cu gestionarea fondurilor comunitare 

I. Proiecte de hotărâri privind :



1. Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2007
2. Acordarea/neacordarea de înlesniri fiscale în favoarea unor asociaţii şi fundaţii.
3. Aprobă deplasarea unei delegaţii a primăriei şi consiliului local Alba Iulia  la Alcala de 
Henares, în perioada 20-25.04.2007
4. Modificarea Hotărârii nr. 137/2003 a Consiliului local Alba Iulia 
5. Alocarea unor sume de bani pentru activităţi culturale şi sportive
6. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea 
educaţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar
7. Modificarea şi completarea organigramei şi statelor de funcţii ale aparatului de specilitate 
al primarului şi ale serviciilor publice subordonate Consiliului local 
8.  Aprobarea  procedurii  unice  de  solictare  de  fonduri  nerambursabile  din  bugetul 
municipiului Alba Iulia, altele decât cele acordate conform HCL nr. 13/2007
9. Acordarea unui ajutor financiar de urgenţă pentru o persoană fizică care se află într-o 
situaţie de nevoie socială
10.  Aprobarea  listei  privind  veniturile  potenţiale  obţinute  din  creşterea  şi  valorificarea 
animalelor şi păsărilor luate în considerare la stabilirea drepturilor conform OU nr. 105/2003
11.  Aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice,  fază  studiu  de  fezabilitate,  pentru 
obiectivul “Reabilitare reţea canalizare, str. Regina Maria, municipiul Alba Iulia ”
12.  Aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice,  fază  studiu  de  fezabilitate,  pentru 
obiectivul “Extindere reţea apă şi canalizare, Zona sub vii municipiul Alba Iulia ”
13.  Aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice,  fază  studiu  de  fezabilitate,  pentru 
obiectivul “Reablitare străzi din municipiul Alba Iulia : Cartier Cloşca IV, str. Tulnicului, 
Luceafărului  (BF  Haşdeu),  str.  Cameliei  (Ghe.  Bariţiu),  str.  Mesteacănului  (Ştefan  cel 
Mare), str. Avântului (dr. ion Raţiu), str. Vânătorilor (Mareşal Ion Antonescu)”
14.  Aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice,  fază  studiu  de  fezablitate,  pentru 
obiectivul “Reablitare străzi din municipiul Alba Iulia : Cartier Cloşca III, str. Poligonului 
(Iancu  de  Hunedoara),  str.  Ulmului  (Alexandru  cel  Bun),  str.  Energiei  (Mareşal  Ion 
Antonescu),  str.  Toporaşilor  (Petru  Rareş),  str.  Mesteacănului  (Ştefan  cel  Mare),  str. 
Vulturului (Mircea cel Bătrân), str. Brădişor (Vlaş Tepeş), str. Avântului (dr. Ion Raţiu), str. 
Cloşca”
15.  Aprobarea  documnetaţiei  tehnico-economice,  fază  studiu  de  fezabilitate  pentru 
obiectivul  “Reabilitare  străzi  din  municipiul  Alba  Iulia  :  Cartier  Lumea  Nouă  :  str. 
Bujorului, str. Margaretelor, str. Craivei, str. Muncii, str. V. Alecsandri”
16.  Aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice,  fază  studiu  de  fezabilitate,  pentru 
obiectivul “Reabilitare Bazin  retenţie – str. Olteniei, municipiul Alba Iulia ”
17. Aprobarea contractării unui împrumut  şi achiziţionarea de servicii financiare structurare 
a împrumutului prin emisiune de valori mobiliare pentru realizarea unor investiţii de interes 
local
18.Modificarea  şi  compltarea  Memoradumului  de  înţelegere  între  PNUD  şi  Primăria 
municipiului Alba Iulia aprobat prin HCL nr. 411/2005
19.  Aprobarea  participării  municipiului  Alba  Iulia  la  dezvoltarea proiectului  regional  de 
investiţii  “Reabilitarea  şi  modernizarea  sistemelor  de  alimentare  cu  apă  şi  canalizare  în 
judeţul Alba din cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Mediu”
20. Trecerea din domeniul public şi domeniul privat al municipiului Alba Iulia, scoaterea 
din funcţiune şi casarea serei aparţinând Colegiului tehnic “Dorin Pavel Alba Iulia ”
21.  Aprobarea unor  Planuri  Urbanistice de Detaliu  pentru amplasarea şi  realizarea unor 
construcţii în municipiul Alba Iulia : 
art. 1. Respinge planul urbanisitic de detaliu Amenajare punct de colectare deseuri metalice, 
soseaua de centură, solicitant SC Mirel & Dani SNC
art. 2 Aprobă planul urbanisitic de detaliu Construire casă de vacanţă, zona Seigău solicitant 
Sandu Ioana 
art. 3 Respinge planul urbanistic de detaliu Extindere locuinţă existentă, str. Teilor, nr. 15 B 



solicitant Bali Mihai
art. 4 Aprobă planul urbanisitic de detaliu Extindere construire casă de vacanţă, extravilan 
Miceşti, solicitant Carnat Maria Marcela
art. 5 Aprobă planul urbanistic de detaliu Construire complex industrial, soseaua de centură 
solicitant Calin Ovidiu, Călin Virgil
art. 6 Aprobă planul urbanistic de detaliu Construire locuinţă familială, zona “Lab
 solicitant Pratia Aron Mircea 
art. 7 Respinge planul urbanistic de detaliu Construire garaje, str. Detunata solicitant Marcel 
Palamariu
art.  8  Aprobă  planul  urbanistic  de  detaliu  Amplasare  panouri  publicitare,  1  –  B-dul 
Republicii intersecţie cu str. Arieşului, 2 – B-dul Republicii în fata Bazinului Olimpic, 3 
Calea Moţilor, 4- B-dul Republicii, 5 – B-dul Revoluţiei intersecţie cu B-dul Transilvaniei, 
6- B-dul Ferdinand, 7 – str. T. Vladimirescu lângă podul peste Ampoi, 8 – B-dul Revoluţiei 
intersecţie cu B-dul Transilvaniei solicitant SC media Young SRL cu avizul favorabil pentru 
locaţiile 1,2,6,7
art.  9  Aprobă  planul  urbanisitic  zonal  Construire  locuinţe,  Oarda  de  Jos-  Zona  Obreja 
solicitant Borza Aurel, Balasz Floare Emilia
art. 10 Aprobă planul urbanistic zonal Construire centru de cercetare şi case de vacanţă, 
zona Schit solicitant Universitatea 1 Decembrie şi Costea Romulus, Mihălţan Maria
art.  11 Respinge planul urbanisitic zonal Schimb de destinaţie din locuinţe în birouri cu 
extindere, b-dul Transilvaniei bl. 10G solicitant Chenti Mariana
art. 12 Aprobă planul urbanistic zonal Extindere spaţii comerciale, b-dul Revoluţiei nr. 9 
solicitant SC Multisoft SRL
art. 13 Aprobă planul urbanisitic zonal Construire locuinţe individuale, str. Emil Racoviţă 
solicitant Vlad Emilia şi Filipescu Ioan 
art. 14 Aprobă planul urbanisitic zonal Construire locuinţe colective, str. Oborului solicitant 
SC Alba Cons SRL
art.  15 Aprobă planul urbanisitic zonal Construire locuinţe familiale, str.  Dianei,  Pâclişa 
Extravilan solicitant Iosa Martis Petru, Presecan marius, Moldovan Ana, Zdrinc Nicolae, 
Arabagiu Voichita Zucchini SRL, Rab Constantin
art.  16  Aprobă  planul  urbanistic  de  detaliu  Montare  reţea  de  transmisie  programe 
audiovizuale pe stâlpi electrica prin cablu, Alba Iulia solicitant SC Electrosim SRL
art. 17 Aprobă Modificare PUZ după Grădini solicitant Primăria Alba Iulia 
Art. 18 Pentru documentaţiile aprobate anterior pe domeniul public se prelungeste termenul 
de valabiliate la 3 ani de la data aprobării
22. Modificarea şi compltarea Hotărârii nr. 19/2007 a Consiliului local Alba Iulia 
23. Atribuirea denumirii unor străzi în municipiul Alba Iulia 
24. Propunerea de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare
25. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 1251/176/2007
26. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 1019/176/2007
27. Parcelaera şi concesionarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Republicii, nr. 
95, bl. 44
28. Parcelaera şi concesionarea unui imobil (teren), aferent Punctului Termic nr. 2 situat în 
Alba Iulia , str. Arieşului
29. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul revoluţiei, 4A
30. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Republicii, FN
31. Parcelarea şi  concesionarea unui  imobil  (teren) situat  în Alba Iulia,  str.  Toporaşilor, 
lângă bl. GT 15
32. Concesionarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei, lângă bl. A19
33.  Documentaţia  tehnică  de  parcelare  a  unui  imobil  (teren)  situat  în  Alba  Iulia  ,  str. 
Bucovinei, bl. 32 C şi D şi Piaţa Consiliului Europei
34. Parcelarea şi concesionarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei, 



bl.7A
35. Documentaţia tehnică de parcelare şi atribuire în proprietate a unui imobil (teren) situat 
în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 68C
36. Retragerea unor bunuri din patrimoniul SC Apa Canal SA Alba Iulia şi concesionarea 
către SC Apa CTTA Alba 
37. Vânzarea, prin negociere directă, unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Victoriei, 
nr. 8
38. Prelungirea termeniului unui contract de închiriere 
39.  Aprobarea destinaţiei  volumului de masă lemnoasă recoltată din pădurile Consiliului 
local Alba Iulia 
40. Încheierea unui act adiţional la contractul de administrare nr. 3361/2005 încheiat între 
Consiliul local Alba Iulia şi Direcţia Silvică Alba Iulia 
41. Încheierea prin licitaţie publică, a unor spaţii situate în Alba Iulia, Poarta IV a a Cetăţii
42. Completarea Hotărârii nr. 300/2006 a Consiliului local Alba Iulia
43. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. T. vladimirescu, FN în vederea 
restituirii conform Legii nr. 10/2001
44.  Parcelarea  unui  imobil  (teren)  situat  în  Alba  Iulia,  str.  Ardealului,  FN  în  vederea 
restituirii conform legii nr. 10/2001
45. Înstrăinarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Republicii FN

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

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

Cimpoieş  Pavel  Cornel  :  „Bună  ziua.  Înainte  de  a  începe  o  rog  pe  d-na  Harda,  vis  a  vis  de 
afirmaţiile din şedinţa de  data trecută să aducă, să probeze afirmaţiile, să-şi ceară scuze sau dacă 
nu..”
Harda Doina : „Interpelarea a fost făcută altfel. Ceea ce s-a consemnat în procesul verbal, nu este 
ceea ce am declarat.”
Cimpoieş Pavel Cornel : „Mai aveţi declaraţiile? Să aveţi să le prezentaţi.”
Harda Doina : „Sunteţi membrii comisiei tehnice. Nu dumneavoastră faceti proiectele. Nu am votat 
procesul verbal pentru că nu asta am spus. Există caseta în original.”
Cimpoieş Pavel Cornel : „Afirmaţiile sunt în procesul verbal.”
Harda Doina : „Nu aşa am spus.”
Cimpoieş Pavel Cornel : „Există o stenogramă.”
Harda Doina : „Nu există, pentru că în procesul verbal se periază.”
Baco Mihai : „În ce calitate sunteţi dumneavoastră, d-le.”(se adresează unui ziarist.)
D-l ziarist  :  „Sunt  administrator al  unei firme şi  conform legii  ne este  permis să participăm la 
şedinţă.”
Harda Doina : „Şedinţa este publică.”
Cimpoieş Pavel Cornel : „Aţi afirmat că aveţi aceste dovezi.”
Hava Mircea : „Vreau să verific dacă procesul verbal este bun sau nu. Aduceţi dovada. Nu vorbe. 
Este grav că spuneţi că oraşul este plin de jafuri. Dumneavoastră, lucraţi pentru d-na Harda?”
D-l ziarist : „Da, lucrez.”
Cimpoieş Pavel Cornel : „Am solicitat pentru şedinţa din 27 februarie şi nu mi s-a dat.”
Hava Mircea : „Puteţi să filmaţi. Ştiţi ceeea ce înseamnă , nu?”
D-l ziarist : „Da, am citit.”
Hava Mircea : „Puteţi veni să filamţi. Că nu ne deranjează.”
Bărdaş Horia : „Pe mine mă deranjează.”
Hava Mircea : „Nu ne jigniţi. Spuneţi că aţi făcut pentru d-na Harda. Consiliul local votează dacă 



sunt de acord sau nu.  Se poate chiar şi prin regulament. Există o hotărâre a Consiliului local. 
Aceste chestiuni nu sunt frumoase. Oricum eu o să stau cam o oră. Trebuie să plec la Craiova.  Şi 
din această cauză vă urez succes.”
Baco Mihai : „Săptămâna trecută am fost la o licitaţie pentru înregistrarea şedinţelor de consiliu. S-a 
câştigat acerastă licitaţie, aceştia pot participa şi înregistra.”
Cimpoieş Pavel Cornel : „Se perie procesul verbal” acestea sunt afirmaţiile d-nei Harda. Aceste 
afirmaţii nu sunt periate?”
Harda Doina : „Nu sunt transcrise.”
Cornea Vasile : „Şi casetele nu se periază?”
Harda Doina : „Nu, nu este periată.”
Cimpoieş Pavel Cornel : „Vă rog să aduceţi caseta.”
Harda Doina : „Afirmaţiile le-am făcut  în scris şi nu s-a răspuns.”
Besoiu Ioan : „Aţi afirmat că : „Colegii din comisie îşi aprobă unuii altora proeictele”?”
Harda Doina : „Am răspuns faţă de colegii din comisia tehnică.”
Besoiu Ioan : „Da sau nu, în legătură cu proiectele?”
Harda Doina : „Elaboraţi proiecte. Dumneavoastră elaboraţi proiecte?”
Besoiu Ioan : „Avizul comisie tehnice este consultativ.”
Harda Doina : „Trebuie să luaţi în considerare şi părerea lor, totuşi.”
Hava Mircea : „La şedinţa de data trecută nu am fost. Am făcut o anchetă în legătură cu acest 
material de la cămin. Nu am crezut că o doamnă, o femeie poate să scrie aşa ceva. Ieri am terminat 
o parte din acestă anchetă. O să extindem această anchetă. Lucurile de faţă sunt departe de aceste 
chestiuni.În momentul în care ai o problemă de duci la consilieri să le rezolve? Am văzut o replică 
la acestă interpelare. Puteţi face o comisie din consilieri. Nu putem să nu avem dreptul să facem aşa 
ceva. Aceste lucruri chiar nu se spun. Aveţi şi dumneavoastră interpelarea. Lucrurile coincid cu 
ceea ce am spus şi eu. O să o luăm pe d-na director să o ducem la un psiholog. Ea nu are un 
comportamnet deviat. Nu se poate spune aşa ceva.O să aducem un medic. Am citit acest material 
săptămâna trecută. 
Îmi pare rău că nu sunt aici pentru că sunt proiecte de hotărâre foarte importante. Sunt proiecte pe 
care o să le prezinte Silvia Moldovan. Vă rog să fiţi foarte atenţi la acestea. Vă mulţumesc că m-aţi 
ascultat. Oamenii din oraş o să vadă.”
D-l consilier Sârbu Constantin a părăsit sala de şedinţă.
Sandu Cornel :  „Ieri  a avut loc şedinţa de guvern unde s-au aprobat pentru judeţul Alba sume 
importante de bani. De exemplu pentru HCC suma de 5 miliarde jumătate, pentru grădiniţa din 
Cetate suma de 3 mld, etc.Deşi d-na Harda se vede singura care  crede că ea face ceva nu este aşa. 
Toţi aceşti bani sunt de pe proiecte. În judeţul Alba s-au dat mai multi bani ca pentru Arad.”
Popa Pavel : „Prin Legea nr. 393 art. 5 alin.2 Consiliul local informează de unele întâlniri pe care le 
au cu cetăţenii. Vreau să vă spun că am 48 de ani de când lucrez cu cetăţenii din Oarda. Sunt la a 7 
legislatură. Vă rog ca presa să vină la Oarda de Sus să le arăt ceea ce s-a făcut că noi ori de câte ori  
au venit ne-am adunat. În 12 februarie ne-am adunat să ne vedem  de problemele cetăţenilor. Rog 
încă o dată presă să vină la Oarda de Sus. Aţi venit să dezinformaţi opinia cetăţenilor d-nă consilier 
Harda. Citesc din presă ceea ce aţi spus. Ceea ce nu sunt împăcat ,este, de ce când aţi pozat  nu aţi 
fost atât de sinceră să spuneţi că stăteaţi pe o conductă de apă. S-au făcut multe şi la Oarda.”
Harda Doina : „Acesta este rolul opoziţiei.”
Popa Pavel : „De ce nu spuneţi realităţile? Rog presa să vină la Oarda.”
Harda Doina : „La Oarda de Sus?”
Creţu Simion :  „Am început  cu diversele? Interpelăm până la  sfârşitul  şedintei.  Şi  noi  suntem 
consilieri şi avem nevoie de imagine. Ori le puneţi la sfârşit ori le lăsăm. Să invităm presa, se face 
politică. Să facem aceste interpelări politice.”
Cimpoieş Pavel Cornel : „Să începem şedinţa.”
Sandea Dorin : „La diverse avem o scrisoare din partea Partidului Social Democrat.  Rog să se 
distribuie pentru că nu este în mapă.”
Cimpoieş Pavel Cornel : „Este pe masă.”



Sandea Dorin : „Dar eu nu o am.”
Cimpoieş Pavel : „Proiectele de hotărâre le-aţi citit. Să faceţi observaţii la obiect şi pertinent.”
1. Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2007
Se  dă  cuvântul  d-nei  Ţîr  Teofila  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 .”
Silvia Moldovan : „S-au făcut nişte solicitări pentru valoarea reală a PUG-ului şi PUZ-ului. Nu s-a 
corectat din cauza de prelucare a datelor”
Besoiu Ioan : „ Deci se propun nişte corecţii.”
Harda Doina : „Da , sunt corecţii.”
Cimpoieş Pavel : „Dacă nu mai aveţi numic de adăugat, supun la vot prezentul proiect de hotărâre 
cu modificările aduse.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru şi două abţineri – Harda Doina şi Sandea 
Dorin.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 83/2007

2. Acordarea/neacordarea de înlesniri fiscale în favoarea unor asociaţii şi fundaţii.
Cimpoieş Pavel : „Aţi citi acest proiect? Care este 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 .”

Cimpoieş Pavel : “Dacă nu aveţi obiecţiuni cu privire la acest proiect de hotărâre supun la 
vot aprobarea acestuia.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 84/2007

3. Aprobă deplasarea unei delegaţii a Primăriei şi Consiliului local Alba Iulia la Alcala de 
henares, în perioada 20-25.04.2007

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 .”

Cimpoieş Pavel : „Vă rog să propuneţi consilierii pentru acestă delegaţie.”
Besoiu Ioan : „Propunerea mea este ca d-nii consilieri Creţu, Maier şi Baco să facă parte din 

această delegaţie.”
Cimpoieş Pavel : „Dacă sunteţi de acord cu propunerea făcută supun la vot prezentul proiect 

de hotărâre.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 85/2007

4. Modificarea Hotărârii nr. 137/2003 a Consiliului local Alba Iulia
Se dă cuvântul d-lui Oliviu Gaşpar care prezintă proiectul de specialitate 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 .”
Besoiu Ioan : „Observ că în raportul de specialitate se propune respingerea. Sunt de acord să 

stabilim tarife maxime dar tarifele minime le regularizează piaţa.”
Oliviu Gaşpar : „Acestea le propune Legea. Am primit o hârtie cu aceste tarife.”
Baco Mihai : „În raportul de specialitate se scrie că se propune respingerea.Deci ce facem?”
Cimpoieş Pavel : „ Dacă nu mai sunt şi alte discuţii propun respingerea prezentului proiect 

până la aducerea de date privind elementele de calcul a tarifelor.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru respingere.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 86/2007

5. 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 al Compartimentului informare, presă, comunicare şi relaţii publice.
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 : “Aşi mai avea de adăugat la proiect şi acordarea sumei de 5.607 lei pentru 
organizarea de către Inspectoratul Şcolar a fazei naţionale a olimpiadei de biologie.”
Sandu Cornel : “Este vorba de un număr de elevi care trebuie cazaţi şi la care trebuie să li se 
ofere şi masa. Cazarea se va face la Liceul Militar iar pentru masă rămâne la suma de o sută 
şi ceva de mii.”
Besoiu Ioan : “Nu am nimic în principiu , dar nu cred că este legal.”
Cornea Vasile : “Nu,  poate pentru aceasta, dar pentru susţinerea olimpiadei, da.”
Baco Mihai : “Aşi avea şi eu o propunere de acordare a sumei de 1500 lei pentru un număr 
de 7 sportivi în vârstă care practică cros. ”
Creţu Simion : “Să investim în creierul acestor copii care merg la olimpiade. Iar în ceea ce 
priveşte aceste cereri sunt comisii de specialitate.”
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu mai sunt alte propuneri supun la vot proiectul de hotărâre cu 
modificările făcute.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 87/2007

6. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea 
educaţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar
Se dă cuvântul d-nei Luminiţa Fara care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de 
specialitate al Compartimentului informare, presă, comunicare şi relaţii publice.
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  Pavel : “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proiect de hotărâre.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 88/2007



7.  Modificarea  şi  completarea  organigramei  şi  statelor  de  funcţii  ale  aparatului  de 
specialitate al primarului şi ale serviciilor publice subordinate Consiliului local 
Se dă cuvântul d-nei Lucia Man care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de 
specialitate.
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt discuţii cu privire la acest proiect de hotărâre, spun la vot 
aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 89/2007

8.  Aprobarea  procedurii  unice  de  solicitare  de  fonduri  nerambrusabile  din  bugetul 
municipiului Alba Iulia, altele decât cele acordate conform HCL nr. 13/2007
Se dă cuvântul  d-nei  Crina Iacob ,  director direcţia programe care prezintă proiectul  de 
hotărâre.
Paul Voicu : “Este vorba de o serie de şcoli şi grădiniţe.”
Cimpoieş Pavel : “Dar acum se vor discuta.”
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt discuţii cu privire la acest proiect de hotărâre supun la vot 
aprobaera acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 90/2007

Cimpoieş Pavel : “Aşi avea rugămintea să i se permită d-nei Iacob prezentarea şi proiectelor 
cu nr. 47, 48 şi 49 de pe ordinea de zi .”

47. Alocarea contribuţiei de 3400 RON către Grupul Şcolar “Alexandru Domşa” Alba Iulia 
în cadrul proiectului “Centrul economic”
Se dă cuvântul d-nei Crina Iacob care prezintă proiectul de hotărâre, precum şi raportul de 
specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-nei  consilier  Monica  Pop care prezintă  raportul  de  avizare din partea 
comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, 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 
privinta adoptării acestuia.”
Creţu Simion : “Se va face printr-un concurs de proiecte. Există o competiţie. ”
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot aprobarea acestui proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 127/2007

48. Alocarea contribuţiei  de 3350 RON către Şcoala cu clasele I-VIII  Miceşti  în cadrul 
proiectului “Europa – Ţara mea.”
Se dă cuvântul d-nei Crina Iacob care prezintă proiectul de hotărâre, precum şi raportul de 
specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-nei  consilier  Monica  Pop care prezintă  raportul  de  avizare din partea 
comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, 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 
privinta adoptării acestuia.”
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot aprobarea acestui proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”



S-a adoptat Hotărârea nr. 128/2007

49. Alocarea contribuţiei de 2240 RON către Şcoala cu clasele I-VIII “Ion Agârbiceanu” 
Alba Iulia în cadrul proiectului “Amenajare staţie meteo”
Se dă cuvântul d-nei Crina Iacob care prezintă proiectul de hotărâre, precum şi raportul de 
specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-nei  consilier  Monica  Pop care prezintă  raportul  de  avizare din partea 
comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, 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 
privinta adoptării acestuia.”
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot aprobarea acestui proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 129/2007

Cimpoieş Pavel : „Să revenim la ordinea de zi.”

9. Acordarea unui ajutor financiar de urgenţă pentru o persoană fizică care se află într-o 
situaţie de nevoie socială.

Se dă cuvântul d-nei Adela Cristescu 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 Pavel : „Dacă nu sunt obiecţiuni cu privire la propunerea din proiectul de hotărâre 

supun la vot aprobarea acestuia.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 91/2007

10.  Aprobarea  listei  privind  veniturile  potenţiale  obţinute  din  creşterea  şi  valorificarea 
animalelor şi păsărilor luate în considerare la stabilirea drepturilor conform OU nr. 105/2003

Se dă cuvântul d-nei Adela Cristescu 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.”
Creţu Simion : “La poziţia a doua venitul net realizat va trebui ajustat la altă valoare. Acesta 
nu este reală.”
Cimpoieş Pavel : “Propuneţi atunci altă suma.”
Creţu Simion : “propun suma de 153. Aceşti specialişti nu trăiesc cu picoarele pe pământ.”
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu mai sunt şi alte propuneri şi dacă sunteţi de acord cu această 
propunere, supun la vot aprobarea acestui proiect de hotărâre .”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”



S-a adoptat Hotărârea nr. 92/2007

11.  Aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice,  fază  studio  de  fezablitate,  pentru 
obiectivul “Reabilitare reţea de canalizare, str. Regina Maria municipiul Alba Iulia”
Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre.
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 Pavel : “Dacă nu sunt obiecţii supun la vot aprobaera acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 93/2007

12.  Aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice,  fază  studiu  de  fezabilitate,  pentru 
obiectivul “Extindere reţea apă şi canalizare, Zona sub vii municipiul Alba Iulia ”
Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre 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 Pavel : “Dacă nu sunt obiecţii supun la vot aprobaera acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 94/2007

13.  Aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice,  fază  studiu  de  fezabilitate,  pentru 
obiectivul “Reablitare străzi din municipiul Alba Iulia : Cartier Cloşca IV, str. Tulnicului, 
Luceafărului  (BF  Haşdeu),  str.  Cameliei  (Ghe.  Bariţiu),  str.  Mesteacănului  (Ştefan  cel 
Mare), str. Avântului (dr. ion Raţiu), str. Vânătorilor (Mareşal Ion Antonescu)”
Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre 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.”
Harda Doina : “Pentru această zonă care este situaţia alimentării cu apă şi a canalizării? La 
fel şi pentru proiectele nr. 14 şi 15. La str. Goldiş şi Cloşca abia s-au făcut.”
Silvia Moldovan : “Chestiunea se modifică în timp. Aceste reţele din Cloşca şi Ampoi sunt 
lucrări făcute din 1981-1990. Cam de atunci sunt făcute. Au fost analizate şi completate cu 
reţele. Cea de canalizare poate crea probleme dar la apă nu sunt probleme.”
Cimpoieş Pavel : “Sunteţi mulţumită de răspuns?”
Harda Doina : “Nu pot să întreb? Să se facă o reablitare completă a infrastructurii.”
Besoiu  Ioan  :  “În  cadrul  SAMTID  s-au  reanalizat  toate  reţelele.  Reţelele  de  apă  sunt 
rehabilitate. Aceste reţele cu probleme au fost prinse în actuala configuraţie reală. Acolo 
unde este necesar au fost cuprinse în SAMTID.”
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu mai sunt şi alte întrebări supun la vot aprobarea acestui proeict.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”



S-a adoptat Hotărârea nr. 95/2007

14.Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, fază studiu de fezablitate, pentru obiectivul 
“Reablitare străzi din municipiul Alba Iulia : Cartier Cloşca III, str. Poligonului (Iancu de 
Hunedoara), str. Ulmului (Alexandru cel Bun), str. Energiei (Mareşal Ion Antonescu), str. 
Toporaşilor (Petru Rareş), str. Mesteacănului (Ştefan cel Mare), str. Vulturului (Mircea cel 
Bătrân), str. Brădişor (Vlaş Tepeş), str. Avântului (dr. Ion Raţiu), str. Cloşca”
Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre 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 Pavel : “Dacă nu sunt obiecţii supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 96/2007

15 Aprobarea documnetaţiei tehnico-economice, fază studiu de fezabilitate pentru obiectivul 
“Reabilitare  străzi  din municipiul  Alba Iulia  :  Cartier  Lumea Nouă :  str.  Bujorului,  str. 
Margaretelor, str. Craivei, str. Muncii, str. V. Alecsandri”
Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre 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 Pavel : “Dacă nu sunt obiecţii supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 97/2007

16.  Aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice,  fază  studiu  de  fezabilitate,  pentru 
obiectivul “Reabilitare Bazin  retenţie – str. Olteniei, municipiul Alba Iulia ”
Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre 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 Pavel : “Dacă nu sunt obiecţii supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi o abţinere – Harda Doina.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 98/2007



17. Aprobarea contractării unui împrumut şi achiţizonarea de servicii financiare structurale a 
împrumutului prin emisiune de valori mobiliare pentru reliazarea unor investiţii de interse 
local 
Se dă cuvântul d-nei Ţîr Teofila care prezintă proiectul de hotărâre.
Harda Doina : “Care este argumentarea pentru care s-a făcut acest împrumut, se regăseşte în 
lucrări?”
Cimpoieş Pavel : “Da, am înţeles. Acest împrumut se leagă de punctele 15, 16..”
Harda Doina : “Cum s-a materializat împrumutul precedent?”
Cimpoieş Pavel : “Vi se va da un răspuns.”
Harda Doina : “Era normal să nu fie deja prezentat?”
Creţu Simion : “Vechile împrumuturi nu au legătură una cu altele. Gradul va fi de 10%?”
Ţîr Teofila : “Da.”
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt alte întrebări supun la vot prezentul proiect de hotărâre.”
“Fiind supus la vot acesta a foat votat cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri – Sandea Dorin şi 
Harda Doina.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 99/2007

18.  Modificarea  şi  compltarea  Memoradumului  de  înţelegere  între  PNUD  şi  Primăria 
municipiului Alba Iulia aprobat prin HCL nr. 411/2005
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 proeict de hotărâre  şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi o abţinere – Sandea Dorin.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 100/2007

19.  Aprobarea  participării  municipiului  Alba  Iulia  la  dezvoltarea proiectului  regional  de 
investiţii  “Reabilitarea  şi  modernizarea  sistemelor  de  alimentare  cu  apă  şi  canalizare  în 
judeţul Alba din cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Mediu”
Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre precum  şi raportul 
de specialitate.
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt obiecţiuni cu privire la acest proiect de hotărâre supun la 
vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 101/2007

20. Trecerea din domeniul public şi domeniul privat al municipiului Alba Iulia, scoaterea 
din funcţiune şi casarea serei aparţinând Colegiului tehnic “Dorin Pavel” Alba Iulia 
Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan 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 Pavel : “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru un vot împotrivă – Sandea Dorin 
şi o abţinere – Harda Doina.”



S-a adoptat Hotărârea nr. 102/2007

21.  Aprobarea unor  Planuri  Urbanistice de Detaliu  pentru amplasarea şi  realizarea unor 
construcţii în municipiul Alba Iulia : 
Art. 1. Respinge planul urbanisitic de detaliu Amenajare punct de colectare deseuri metalice, 
soseaua de centură, solicitant SC Mirel & Dani SNC

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  din partea comisiei de 

organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Besoiu Ioan  : „Comisia nu  a avizat favorabil acest PUD şi  avem obiecţiuni în privinţa 
adoptării acestuia.”

Laura Enache : “La planşa iniţială s-a adus modificări.”
Cimpoieş Pavel : “Dar comisia a propus respingerea.”
Besoiu Ioan : “Aceasta este o respingere punctuală pentru că încă nu este studiată această 

zonă.”
Abrudeanu Vasile : “S-ar putea ca  Centură să devină o zonă urbană. I s-ar putea da şi o altă 

funcţiune.”
Harda Doina : “Mi se îngrădeşte dreptul la informare conform Legii. În aceste condiţii mă 

abţin la toate PUD-urile.”
Cimpoieş Pavel :  “Dacă nu sunt alte discuţii  şi  având în vedere propunerea comisiei  de 

respingere a acestui PUD, supun la vot acest PUD.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru respingere şi 2 abţineri – Harda 

Doina şi Sandea Dorin.”
Harda Doina : “Mi se îngrădeşte dreptul la informare conform legii. Pe aşa ceva… În aceste 

condiţii mă abţin la toate PUD-urile. De ce nu se postează pe site?”
Cimpoieş Pavel : “Vom analiza propunerea.”
Harda Doina : “Revin şi ridic problema de data trecută referitor la PUG. ”
Cimpoieş Pavel : “Hotărârea este valabilă până la apariţia unei noi hotărâri.”
Harda Doina : “Nu este valabilă.”
Abrudeanu Mircea : “Fără bani nu putem face acest PUG.”

art. 2 Aprobă planul urbanisitic de detaliu Construire casă de vacanţă, zona Seigău solicitant 
Sandu Ioana 
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  PUD şi  nu avem obiecţiuni  în  privinţa 
adoptării acestuia.”

Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri – Harda Doina şi 

Sandea Dorin.”

art. 3 Respinge planul urbanistic de detaliu Extindere locuinţă existentă, str. Teilor, nr. 15 B 
solicitant Bali Mihai

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  din partea comisiei de 

organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.



Besoiu Ioan  : „Comisia nu  a avizat favorabil acest PUD şi  avem obiecţiuni în privinţa 
adoptării acestuia.”

Cimpoiş Pavel Cornel : “Dacă nu sunt discuţii, şi având în vedere raportul comisiei supun la 
vot prezentul articol.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru respingere şi 2 abţineri.”

Art. 4 Aprobă  planul urbanistic de detaliu Extindere construire casă de vacanţă, extravilan 
Miceşti solicitant Carnat Maria Marcela

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  PUD şi  nu avem obiecţiuni  în  privinţa 
adoptării acestuia.”

Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri – Harda Doina şi 

Sandea Dorin.”

Art. 5 Aprobă planul urbanistic de detaliu Construire complex industrial, soseaua de centură, 
solicitant Călin Oliviu, Călin Virgil

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  PUD şi  nu avem obiecţiuni  în  privinţa 
adoptării acestuia.”

Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri – Harda Doina, 

Sandea Dorin şi Besoiu Ioan.”

Art.  6  Aprobă  planul  urbanistic  de  detaliu  Construire  locuinţă  familialîă,  zona  “Lab” 
solicitant Pratia Aron Mircea

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  PUD şi  nu avem obiecţiuni  în  privinţa 
adoptării acestuia.”

Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri – Harda Doina şi 

Sandea Dorin.”

Art. 7 Respinge planul urbanitic de detaliu Construire garaje, str. Detunata solicitant Marcel 
Palamariu

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 din partea comisiei de 

organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului 



înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Besoiu Ioan :  „Comisia nu  a avizat favorabil  acest PUD şi avem obiecţiuni în privinţa 

adoptării acestuia.”
Cimpoieş Pavel : “Având în vedere avizul comisiei propun respingerea acestui PUD.”
“Fiind votat acesta a fost votat cu 16 voturi pentru respingere şi 2 abţineri – Harda Doina şi 

Sandea Dorin.”

Art.  8  Aprobă   planul  urbanisitc  de  detaliu  Amplasare panouri  publicitare,  1  –  B-dul 
Republicii intersecţie cu str. Arieşului, 2 – B-dul Republicii în fata Bazinului Olimpic, 3 Calea 
Moţilor,  4-  B-dul  Republicii,  5  –  B-dul  Revoluţiei  intersecţie  cu B-dul  Transilvaniei,  6-  B-dul 
Ferdinand, 7 – str. T. Vladimirescu lângă podul peste Ampoi, 8 – B-dul Revoluţiei intersecţie cu B-
dul Transilvaniei solicitant SC media Young SRL cu avizul favorabil pentru locaţiile 1,2,6,7

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  PUD şi  nu avem obiecţiuni  în  privinţa 
adoptării acestuia.”

Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri – Harda Doina şi 

Sandea Dorin.”

Art.  9  Aprobă  planul  urbanistic  zonal  Construire  locuinţe,  oarda  de  jos  -zona  Obreja 
solicitant Borza Aurel, Balazs Floare Emilia

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  PUD şi  nu avem obiecţiuni  în  privinţa 
adoptării acestuia.”

Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi o abţinere – Harda Doina .”

Art. 10 Aprobă planul urbanistic zonal Construire centru de cercetare şi studii si case de 
vacanţe, zona Schit solicitant Universitatea 1 Decembrie şi Costea Romulus Mihaltan Maria

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  PUD şi  nu avem obiecţiuni  în  privinţa 
adoptării acestuia.”

Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri – Harda Doina şi 

Sandea Dorin.”

Art.  11 Respinge planul urbansitic zonal Schimb de destinaţie din locuinţe în birouri cu 
extindere, bâdul Transilvaniei bl. 10 G solicitant Chenţi Mariana

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 din partea comisiei de 
organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Besoiu Ioan :  „Comisia nu  a avizat favorabil  acest PUD şi avem obiecţiuni în privinţa 
adoptării acestuia.”

Cimpoieş Pavel : “Având în vedere avizul comisiei propun respingerea acestui PUD.”
“Fiind votat acesta a fost votat cu 16 voturi pentru respingere şi 2 abţineri – Harda Doina şi 

Sandea Dorin.”

12.  Aprobă   planul  urbanistic  zonal  Extindere  spaţii  comerciale,  b-dul  revoluţiei  nr.  9 
solicitant SC Multisoft SRL

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  PUD şi  nu avem obiecţiuni  în  privinţa 
adoptării acestuia.”

Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru, un vot împotrivă – Harda Doina şi 

o abţinere – Sandea Dorin.”

Art. 13 Aprobă planul urbanistic zonal Construire locuinţe individuale, str. Emil Racoviţă 
solicitant Vlad Emilia şi Filipescu Ioan

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  PUD şi  nu avem obiecţiuni  în  privinţa 
adoptării acestuia.”

Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri – Harda Doina şi 

Sandea Dorin.”

Art. 14 Aprobă planul urbanisitic zonal Construire locuinţe colective, str. Oborului solicitnat 
SC Alba Cons SRL

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  PUD şi  nu avem obiecţiuni  în  privinţa 
adoptării acestuia.”

Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri – Harda Doina şi 

Sandea Dorin.”

Art.  15 Aprobă planul urbanistic zonal Construire locuinţe familiale, str.  Dianei,  Pâclişa 
extravilan solicitant Iosa Martis Pertu, Presăcan Marius, Moldovan Ana, Zdrânc Nicolae, Arabagiu 
Voichita Zucchini SRL, Rab Constantin



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  PUD şi  nu avem obiecţiuni  în  privinţa 
adoptării acestuia.”

Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri – Harda Doina şi 

Sandea Dorin.”

Art.  16  Aprobă  planul  urbanisitic  de  detaliu  Montare  reţea  de  transmisie  programe 
audiovizuale pe stâlpi electrica prin cablu, Alba Iulia, solicitant SC Electrosim SRL

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  PUD şi  nu avem obiecţiuni  în  privinţa 
adoptării acestuia.”

Baco Mihai : “De ce trebuie să fie un singur operator de cablu? Să ne impună ei ceea ce vor. 
Ne joacă cum vor ei. Şi preţul este cum vor ei.”

Cimpoieş Pavel : “Toţi operatorii de cabul trebuie să mute cablurile.”
Besoiu Ioan : “Nu are nici o legătură cu operatorii de cablu. Mergeţi şi vedeţi cum arată 

Alba Iulia din cauza cablurilor de telefoane, Renel, Gaz şi apoi vom discuta pentru toate zonele. Din 
punct  de  vedere  ethnic  cei  de  la  electrica  nu  îşi  pun  problema.  Trebuie  să  se  resolve  această 
problemă. Din aeriană în pământ. ”

Creţu Simion : “D-l Baco are dreptate, dar noi suntem Consiliu local. Sunt servicii publice 
pentru  aşa  ceva.  Să  încercăm să  introducem mai  mulţi  operatori.  Dacă  mergi  în  Miceşti  ,  de 
exemplu, se văd foarte bine. Cum se va rezolba această chestiune. I-am lăsat pe toţi. S-a făcut un 
hăţişi.”

Pleşa Gabriel : “În şedinţa de data drecută s-a respins. Toţi de aici vrem să avem concurenţă. 
Comisia de urbanism nu încercă să găsească o lată soluţie. Ar trebui să nu vindem pe putin.”

Cimpoieş  Pavel  :  “Am  înţeles.  Comisia  are  o  opinie  consultativă.  Propuneţi 
dumneavoastră.”

Baco Mihai : “Pentru aprobare, zic eu.Totuşi suntem singura ţară în care conducetele de gaz 
trec prin faţa casei.”

Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 15 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă – Besoiu Ioan 

şi Cimpoieş Pavel şi o abţinere – Harda Doina.

Art.17 Aprobă Modificare PUZ după Grădini solicitant Primăria Alba Iulia 
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  PUD şi  nu avem obiecţiuni  în  privinţa 
adoptării acestuia.”

Laura Enache : “În şedinţa de data trecută s-a greşit exprimarea.”
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi o abţinere – Harda Doina.”



Art. 18 Pentru documentaţiile aprobate anterior pe domeniul public se prelungeste termenul 
de valabilitate la 3 ani de la data aprobării

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.

Laura  Enache  :  “Se  doreşte  prelungirea  pentru  că  aceşti  nu  reuşesc  să-şi  obţină  toate 
avizele.”

Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru .”

Cimpoieş Pavel : “Dacă nu mai sunt şi alte PUD-uri supun la vot pe de-a întregul prezentul 
proiect de hotărâre.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri – Harda Doina şi 
Sandea Dorin.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 103/2007

22. Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 19/2007 a Consiliului local Alba Iulia
Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă proiectul de hotărâre 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 şi nu avem obiecţiuni în privinţa 
adoptării acestuia.”

Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi .”

S-a adoptat Hotărârea nr. 104/2007

23. Atribuirea denumirii unor străzi în municipiul Alba Iulia 
Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă proiectul 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 Pavel : “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru .”

S-a adoptat Hotărârea nr. 105/2007

24. Propunerea de atribuire în proprietate a ternului aferent caselor particulare
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre din partea Serviciului 

cadastru şi agricultură.
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 proeict de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 

privinţa adoptării acestuia.”
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proeict.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 106/2007

25. Expertiză tehnică efectuată în dosar nr. 1251/176/2007 
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre din partea Serviciului 

cadastru şi agricultură.
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 proeict de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 

privinţa adoptării acestuia.”
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proeict.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 107/2007

26. Expertizătehnică efectuată în dosar nr. 1019/176/2007
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre din partea Serviciului 

cadastru şi agricultură.
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 proeict de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 

privinţa adoptării acestuia.”
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proeict.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 108/2007

27. Parcelaera şi concesionarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Republicii, nr. 
95 bl. 44

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

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.”

Aurica Groza : “Preţul propus de către comisie este de 30 EURO/mp.”
Harda Doina : “La tot ceea ce urmează în legătură cu spaţiile verzi o să votez împotrivă.”
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt obiecţiuni cu privire la preţul propus de comisie, supun la 

vot prezentul proeict.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru şi două abţineri – Harda Doina şi 

Sandea Dorin..”

S-a adoptat Hotărârea nr. 109/2007



28.Parcelarea şi concesionarea unui imobil (teren), aferent punctului termic nr. 2 situat în 
Alba Iulia, str. Arieşului

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

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 proeict de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”

Aurica Groza : “Preţul propus de către comisie este de 30 EURO/mp.”
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt obiecţiuni cu privire la preţul propus de comisie, supun la 

vot prezentul proeict.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru, un vot împotrivă – Harda Doina şi 

o abţinere – Sandea Dorin.
Harda Doina : “Cum s-a vândut CT?”
Baco Mihai : “Direcţia Finanţelor PUblice a avut-o sub sechestru.”
Harda Doina : “Nu era cazul să se aprobe prin Consiliu local?”
Baco Mihai : “Nu pentru că era sub secherstru.”
Rotar Marius : “Mai există multe obiective supuse sechestrului şi care vor fi vândute?”
Cimpoieş Pavel : “Sunteţi mulţumită, d-na Harda?”

S-a adoptat Hotărârea nr. 110/2007

29. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia , B-dul revoluţiei,4A 
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre din partea Serviciului 

cadastru şi agricultură.
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 proeict de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 

privinţa adoptării acestuia.”
Aurica Groza : “Terenul este al municipiului Alba Iulia dar îl foloseşte omul.”
Harda Doina : “Dar acolo este stradă.”
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt obiecţiuni, supun la vot prezentul proeict.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi o abţinere – Harda Doina.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 111/2007

30. Parcelaera unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Republicii, FN
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre din partea Serviciului 

cadastru şi agricultură.
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 Pavel : “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proeict.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi o abţinere – Harda Doina.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 112/2007

31. Parcelarea şi concesionarea unui imobil (teren) situate în Alba Iulia, str. Toporaşilor, 



lângă bl. CT15
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre din partea Serviciului 

cadastru şi agricultură.
Se dă cuvântul d.lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul din partea comisiei pentru 

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

privinţa adoptării acestuia.”
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt obiecţiuni cu privire la avizul comisiei propun respingerea 

prezentului proeict de hotărâre.
“Fiind supus la vot acesta a fost în unanimitate pentru respingere.

S-a adoptat Hotărârea nr. 113/2007

32. Concesionarea  unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, b-dul Revoluţiei, lângă bl. A19
Bărdaş Horia : “Propun amânarea până la şedinţă viitoare.”
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt obiecţiuni cu privire la propunerea d-lui Bărdaş propun 

amânarea acestui proeict.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat în unanimitate pentru amânare.”

33.  Documentaţia  tehnică  de  parcelare  a  unui  imobil  (teren)  situat  în  Alba  Iulia  str. 
Bucovinei, bl. 32 C şi D şi Piaţa Consiliului Europei
Se  dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  din  partea  Serviciului 
cadastru şi agricultură.

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

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

Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru .”

S-a adoptat Hotărârea nr. 114/2007

34. Parcelarea şi concesionarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul revoluţiei, 
bl.7A

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

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 proeict de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”

Aurica Groza : “Preţul propus de către comisie este de 30 EURO/mp.”
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt obiecţiuni cu privire la preţul propus de comisie, supun la 

vot prezentul proeict.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentruşi o abţinere – Harda Doina.”



S-a adoptat Hotărârea nr. 115/2007

35. Documnetaţia tehnică de parcelare şi atribuire în proprietate a unui imobil (teren) situat 
în Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 68C

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

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 propus neînsuşirea acestei documentaţii.”
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt obiecţiuni cu privire la propunerea comisiei de neînsuşire, 

supun la vot prezentul proeict.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru neînsuşire.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 116/2007

36. Retragerea unor bunuri din patrimoniul SC Apa CTTA SA Alba Iulia şi concesionarea 
către SC APA CTTA Alba

Se dă cuvântul d-lui Pripon Mihai care prezintă proiectul de hotărâre din partea  Serviciului 
administrarea domeniului public şi privat, 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 proeict de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”

Harda Doina : “De ce se solicită retragerea acestor bunuri?”
Mihai Pripon : “Nu se mai justifică pentru că a devenit Apa CTTA.”
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu mai sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptata Hotărârea nr. 117/2007

37. Vânzarea, prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Victoriei, 
nr. 8 

Se dă cuvântul d-lui Pripon Mihai care prezintă proiectul de hotărâre din partea  Serviciului 
administrarea domeniului public şi privat, 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 proeict de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”

Mihai Pripon : “Comisia a propus preţul de 3 EURO.”
Cimpoieş Pavel  :  “Dacă sunteţi  de acord cu preţul  propus de comisie  propun aprobarea 

acestui proeict de hotărâre.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru, un vot împotrivă – Harda Doina şi 

o abţinere – Sandea Dorin.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 118/2007

38. Prelungirea termenului unui contract de închiriere



Se dă cuvântul d-lui Pripon Mihai care prezintă proiectul de hotărâre din partea  Serviciului 
administrarea domeniului public şi privat, 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 proeict de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”

Cimpoieş Pavel : “Dacă nu mai sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptata Hotărârea nr. 119/2007

39.  Aprobarea  destinaţiei  volumului  de masă lemnoasă recoltată  din pădurile  Consilului 
local

Se dă cuvântul d-lui Pripon Mihai care prezintă proiectul de hotărâre din partea  Serviciului 
administrarea domeniului public şi privat, precum şi raportul de specialitate.

Maier Eugen : “Se aprobă în principiu în urma unei cereri.”
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu mai sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptata Hotărârea nr. 120/2007

40. Încheierea unui act adiţional  la contractul de administrare nr. 3361/2005 încheiat între 
Consiliul local Alba Iulia şi Direcţia Silvică Alba Iulia 

Se dă cuvântul d-lui Pripon Mihai care prezintă proiectul de hotărâre din partea  Serviciului 
administrarea domeniului public şi privat, 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 proeict de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”

Se  dă  cuvântul  d-nei  consilier  Monica  Pop care prezintă  raportul  de  avizare din partea 
comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, 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 
privinta adoptării acestuia.”
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu mai sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptata Hotărârea nr. 1217/2007

41. Închirierea prin licitaţie publică, a unor spaţii situate în Alba Iulia, poarta a IV a Cetăţii
Se dă cuvântul d-lui Pripon Mihai care prezintă proiectul de hotărâre din partea  Serviciului 

administrarea domeniului public şi privat, 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 proeict de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 

privinţa adoptării acestuia.”
Mihai Pripon : “este vorba de 2 spaţii.”
Harda Doina : “Preţul este mic.”



Cimpoieş Pavel : “Este licitaţie publică.”
Harda Doina : “Propun 2 EURO.”
Creţu Simion : “Consiliul local şi primăria nu trebuie să se uite la un câştig direct.”
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu mai sunt şi alte propuneri supun la vot prezentul proiect în forma 

prezentată.”
“Fiind supus la vot acesta afost votat cu 16 voturi pentru, un vot împotrivă – Sandea Dorin 

şi o abţinere – Sandu Cornel. Deci aceasta rămâne votat în forma iniţială.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 122/2007

42. Completarea Hotărârii nr. 300/2006 a Consiliului local Alba Iulia 
Se dă cuvântul d-lui Pripon Mihai care prezintă proiectul de hotărâre din partea  Serviciului 

administrarea domeniului public şi privat, 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 Pavel : “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestui proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru, un vot împotrivă – Harda Doina şi 

o abţinere – Sandea Dorin.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 123/2007

43 Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. T. Vladimirescu, FN în vederea 
restituirii conform legii nr. 10/2001

Se dă  cuvântul  d-lui  Radu Oancea  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.”

Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestui proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 124/2007

44.  Parcelarea   unui  imobil  (teren)  situat  în  Alba  Iulia,  str.  Ardealului,  FN în  vederea 
restituirii conform legii nr. 10/2001

Se dă  cuvântul  d-lui  Radu Oancea  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.”

Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestui proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 125/2007



Cimpoieş Pavel : “După cum am anunţat la începutul şedinţei proiectul nr. 45 a fost retras de 
pe ordinea de zi. ”

46. Desemnarea unei persoane cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării 
legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor

Cimpoieş Pavel : “Dacă nu sunt obiecţiuni cu privire la adoptarea prezentului proiect supun 
la vot aprobarea acestuia.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 126/2007

Cimpoieş Pavel : “Proiectele 47, 48, 49 au afost discutate.”

50.  Desemnarea  reprezentanţilor  Consilului  local  în  Comisiile  de  administraţie  ale 
grădiniţelor cu personalitate juridică din municipiul Alba Iulia 

Se  dă  cuvântul  d-nei  consilier  Monica  Pop care prezintă  raportul  de  avizare din partea 
comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, 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 
privinta adoptării acestuia.”
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu mai sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 130/2007

51.  Privind  stimularea  financiară  cu  până  la  75%  a  personalului  aferent  structurilor 
responsabile cu gestionarea fondurilor comunitare

Se  dă  cuvântul  d-nei  consilier  Monica  Pop care prezintă  raportul  de  avizare din partea 
comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, 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 
privinta adoptării acestuia.”
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 .”
Cimpoieş Pavel : “Nu sunt întrebări supun la vot prezentul proiect de hotărâre.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 131/2007

DIVERSE

I.  D-l  consilier  Cornea  Vasile  :  “În  fiecare  mapă  există  o  adresă  din  partea  Asociaţiei 
Sportive Performanţa. Este o treaba serioasă ceea ce fac aceşti copii acolo. Să încercăm să creştem 
nişte copii de-ai nostril pentru echipă. Aceasta este o informare pentru a se putea iniţia un proiect de 
hotărâre.”

Pleşa Gabriel : “Am văzut personal activitatea la acest club şi merită.”
Cimpoieş Pavel : “Să se facă un proiect de hotărâre pentru şediinţa viitoare.”
“Fiind supus la vot, această propunere a fost votată în unanimitate.”



II. D-l secretar Marcel Jeler : “Am primit din partea prefecturii încă o adresă în legătură cu 
cabinetele medicale prin care ni se cere s-a aprobăm lista cu cabinetele care urmează a fi vândute.”

Maier Eugen : “Se va discuta în comisie. Să mai reanalizăm încă o dată. ”
Besoiu Ioan :  “Nu ne putem perimte să nu se respecte această lege. Să fie prezentat  în 

Consiliu local un nou proiect de hotărâre. Nu mai putem amâna o prevedere legală. Acest lucru l-am 
mai spus.”

Baco Mihai :  “Referitor la  această adresă,  nu este prevăzută o dată  limită.  Vom decide 
conform legii când agenda Consiliului local nu va fi aşa încărcată.”

III. Cimpoieş Pavel : “În mapă mai există şi o informare despre simpozionul de la Verona. 
Cred că nu mai este necesar să o citim aici.”

IV. Hedviga Călin : “În legătură cu problema ridicată de d-l consilier Bărdaş cu privire la 
spălătoriile din Ampoi, pot să vă spun că am fost pe teren si am constatat că SC Meteor LUX MCD 
de pe str. Ferdinand nu are autorizaţie de construire pentru copertina unde se efectuează spălarea 
masinilor. Acesta are  autorizaţie pentru o parte din construcţie dar şi-a făcut o costrucţie care nu era 
cuprinsă  în  proiectul  existent  ,  pentru  aceasta  neavând  autorizaţie  şi  a  fost  sancţionat 
contravenţional. În legătură cu spălătoria de pe b-dul. Republicii , aceasta a fost sancţionată şi ea 
contravenţional pentru că nu are autorizaţie de construire, cu dispunerea intrării în legalitate prin 
obţinerea autorizaţiei de construire.”

Abrudeanu Mircea : “Aceste obiective s-au realizat fără să se respecte planurile de fatadă.”
Hedviga Călin : “A apărut acolo o construcţie fără autorizaţie. Este vorba de o copertină.”
Besoiu Ioan : “În 6.12.2006 a avut termen. Ce aţi făcut în continuoare? Aţi mai făcut alţi 

paşi?”
Hedviga Călin : “El a venit si a cerut intrarea în legalitate.”
Besoiu Ioan : “Urmăriţi respectarea în continuoare. Dacă va urma ceva vă rog să urmăriţi. 

Compartimentul de disciplină în construcţii să i-a măsuri mai drastice. Dacă nu, nu vom reuşi să 
stârpim aceste construcţii.”

Baco Mihai : “Este inadmisibil. Acele coşmelii nu respectă autorizaţia. Acolo se lucrează şi 
fac bani. Noi stăm cu duhul blândeţii şi el face în continuoare. La Recaş s-au demolat clădiri cu 
valori mari şi noi nu suntem în stare să demolăm nişte coşmelii.”

Bărdaş Horia : “Am insistat pentru Meteor Lux pentru că planul urbanistic de detaliu a arătat 
foarte bine şi acum nu arată aşa. De 2 săptămâni am cerut să ni se arate planul şi inspectorul zice că 
nu poate că este închis.”

Hedviga Călin : “Cel de la Bara are autorizaţie de funcţionare darn u are autorizaţie de 
construire. Este o situaţie dificilă.”

Sandu Cornel : “Poate funcţiona dacă nu are autorizaţie de construcţie?”
Paul Voicu : “D-l Todea (director Agenţia de Mediu) zice că  nu trebuie să aibă autorizaţie 

de construcţie pentru a îi elibera autorizaţia de funcţionare. Nu este prevăzut în lege aşa ceva. Lui I 
s-a dat autorizaţia de acces prin spate. Şi pentru cei din ţigănime am termen până după Paşte, pentru 
cei cu fier vechi.”

Besoiu Ioan : “Sunt 2 chestiuni diferite. Legea 50 trebuie respectată.”
Abrudeanu Mircea : “Mediu spune că autorizează o activitate care trebuie să se desfăşoare în 

conformiate cu alte activităţi.”
Bărdaş Horia : “În legătură cu interpelările care le fac consilierii, nu este bines ă meargă 

inspectorii să spună celor învinuiţi că consilierul cutare uite ce vrea ş ice spune. Nu îmi este frică de 
ei. Dar nu mi se pare correct să se ducă cu întâmpinarea şi să arate ce a spus d-l Bărdaş.”

V – Mihai Pripon : “Referitor la NIK Bau a, să dau citire răspunsului cererii de revocare a 
hotărârii nr. 74/2007.”

Baco Mihai : “Dacă am putea revedea PUZ-ul.”



Mihai Pripon : “Am ataşat o planşă ca să puteţi vedea mai bine situaţia. Cu privire la preţ 
acesta a fost stability de ANUR. Consiliul local poate propune un preţ mai mare.”

Baco Mihai : “Am solicitat un PUZ pentru ca să se facă o analiză economică. Din terenul 
respective NIK Bau va folosi 200 mp. Restul de alei, parcări, vor revenii la primăria Alba IUlia. 
Care este preţul d-le Sandu?”

Sandu Cornel : “900 EURO”
Baco Mihai : “De anul trecut trebuia să faceţi aceste chestiuni. Aţi făcut parte din PISA. 

Primarul din Sebeş a vândut terenul din PISA cu 5 EURO. Ulterior s-a vândut cu 35 EURO. Aveţi o 
frustrare d-na Harda. Dumneavoastră nu aţi făcut basin din proiecte. Vorbim de moralitate. Mi se 
pare jenant. Noi nun e-am permis să facem afirmaţii despre dumneavoastră. Nu am spus că PSD 
sunt cei mai deştepţi. Ne faceţi tot felul de acuze, repetate infracţiuni de ultraj. Noi facem hotărâri 
nelegale? Singura instituţie este Justiţia. Nu dumneavoastră ne daţi jirul. Am înţeles că aţi început o 
campanie electorală. Să ne spuneţi că suntem corupti, vă rog să vă gândiţi şi la urmări.”

Sandea Dorin : “Aşi dori să se interpreteze correct. Nu discutăm în sens politic. Noi am 
revenit într-o procedură prevăzută de lege. Aceasta înseamnă o procedură.Este  s-au nu o negociere 
directă.  Am făcut  un aple  să  o  citiţi  şi  d-voastră  dragi  consilieri  şi  am solicitat  aceasta  pentru 
salvarea  patrimoniului  municipiului.O să dau citire  câtorva  elemente  din acest  contract  :  “Prin 
contractul de asociere în participaţiune Consiliul local al municipiului Alba IUlia s-a asociat cu SC 
SIFOR SRL pentru construirea, punerea în funcţiune şi exploatarea Centrului commercial şi a pieţei 
industriale ALMI. Consiliul local a adus ca aport în cadrul asocierii terenurile precum şi alte ternuri 
pe care le avea în proprietate.” Acolo erau unele termene, retrocedări de Legea 10, nu au existat. În 
2006 în noimbrie în urma fuţiunii s-au propus preluarea activului şi pasivului de către NIK BAU şi 
obligarea contractului. Dacă se vroia să se meargă pe idea acesta în 2006 când s-a propus fuziunea 
de ce nu s-a propus de atunci. Se ştia din 2005 că nu se va mai putea face. Noi am ajuns în posesia 
unui document pe care l-am trecut aici din care reiese că terenul a fost subevaluat. Nu este vorba de 
improvizaţii.”

Cimpoieş Pavel : “Mai aveţi şi altceva?”
Sandea Dorin : “De ce decâteori nu vă convine mă opriţi. Preţul este de 200 euro, iar colegii 

trebuie atenţionaţi. Rog consilierii să nu se lase influenţaţi politic, să revoce, nu se lase manipulaţi 
de primar, ne vom adresa Tribunalului şi DNA. Sunt documente de cumpărare acolo şi cu 200 
EURO. Calculul îl face cumpăratorul.”

Cornea Vasile : “Noi suntem în preajma d-lui primar.”
Sandea  Dorin  :  “Când vorbesc  eu  num ă  întrerupeţi.  Nu am jignit  pe  nimeni.  Nu este 

interesul personal al nimăniu. Este vorba de documente. Fac apel la dumneavoastră indifferent de 
apartenenţa politică.”

Besoiu Ioan : “La PUD nu văd obiecţiuni, ci doar la preţ. este problema?”
Sandea Dorin : “La preţ avem obiecţiuni şi la subevaluare.”
Besoiu  Ioan  :  “Pot  vorbi?  Obiecţiunile  esenţiale  se  referă  la  preţ.  Consultanţa  este 

consultativă. Părţile i-au o decizie. Dacă aţi fi venit cu o documnetaţie completă, dar nu   însoţită de 
contestaţii  de corupţie. Un aspect de care îl  ridicaţi  dacă nu aţi fi  venit cu asemenea chestiuni. 
Privind revocarea să propuneţi un proiect de hotărâre cine doreşte.”

Creţu Simion : “Sunt de acord cu poziţia colegilor mei. Această hotărâre a fost semnată. 
Politicile trebuie să fie de dezvoltare nu de blocare. Noi în Consiliul local trebuie să avem anumite 
măsuri pentru a modera aceste preţuri. Din punctul meu de vedere este o soluţie bună. Eu mă simt 
afectat de acestă situaţie, va trebui să avem anumite poziţii.  Dumneavoastră puteţi spune orice. 
Fiecare răspunde pentru actele sale. Spuuneţi concret.  D-l Besoiu a cerut de 2 ori o situaţie cu 
parcul PISA. Trebuie elucidată această problemă. Dorinţa de spaţii este foarte mare. Noi am ratat. 
Noi vrem înregistrarea anumitor investiţii. Nu sunt încă informaţii cu privire la aceste investitii. 
Cerem această informare pentru a ne putea recupera banii. Aceasta este un rateu şi un eşec.”

Abrudeanu Mircea : “Acesta este o pierdere.”
Sandu Cornel  :  “Şi  pe  mine  mă deranjează  aceste  afirmaţii.  Dacă  d-na  Harda  cunoaşte  aceste 
chestiuni, care dau bine o rog să ne spună. La inspectoratul Şcolar s-au primit sume de bani în 



valoare de 3 mld pentru microbuze. Şi referitor la adresa dumneavoastră , vorbim numai de acuzaţii. 
Pentru şedinţa de data viitoare să spuneţi ceea ce aţi făcut dumneavoastră. Investiţii şi tot ceea ce aţi 
făcut. 3 mld EURO 2004-2006. Nu mi se pare onest. ”
Harda Doina : “Am ascultat. De mult ridic mâna. O treime din timp am  fost amonestată, insultată. 
În  primul  rând d-le  Baco să  ştiţi  cu  nu sunt  frustrată.  În  al  doilea rând dacă mi  s-ar  fi  oferit 
posibilitatea să spun nu s-ar fi ajuns aici. În încercarea mea în Consiliul local de a ridica problema 
permanent  am  fost  împiedecată.  Am  fost  obstrucţionată  în  activitatea  mea.  Este  un  act  de 
democraţie.  Nu  să-mi  bagaţi  pumnul  în  gură.  Nu  vă  mai  interesează.Chiar  dacă  nu  mă  mai 
consideraţi  colegă  eu  vă  consider.  Nu  sunt  spuse   sau  sunt  răstălmâcite.  În  ceea  ce  priveşte 
moralitatea nu am ce îmi reproşa. În zadar veţi încerca să mă opriţi pentru că nu există nici o metădă 
de oprire. Solicit să se consemneze înregistrarea şedinţei. Cui îi este frică de modul cum se face 
şedinţa.”
Maier Eugen : “Acolo există un PUZ. Este vorba de un investitor. Va arăta foarte bine. 80% va 
reveni primăriei.”
Besoiu  Ioan  :  “Dacă  dumneavoastră  propuneţi  un  mod  de  calcul  fundamentat  eu  am  toată 
disponibilitatea. Aceasta este esenţa. Poate exista un dialog când cineva are ceva documentat.”
Cimpoieş Pavel : “Dacă nu mai sunt şi alte discuţii supun la vot menţinerea hotărârii.”
“Fiind supus la vot această propunere a fost votată cu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă – Harda 
Doina şi Sandea Dorin şi o abţinere – Opincariu Constantin.”

VI    HCL nr. 26/2007
Aurica Groza : “Problema care se ridică este dacă se menţine hotărârea sau nu.”
Cimpoieş Pavel : “dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot propunerea de menţinere a hotărârii.”
“fiind supusă la vot aceasta a fost votată cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri – Harda Doina , Sandea 
Dorin, Opincariu Constantin.”

VII Interpelarea d-nei Bedelean – director “Căminul pentru vârstnici”
Bedelean Corina : Îmi pare foarte rău că am  ajuns aici după atâţia ani. Nu permit să mi se terfească 
numele.Dumneavoastră  nici  măcar  nu ma cunoaşteti.  Materialul  nu este  adevărat.  Să prezentaţi 
dovezile. Nu am intimidat nici un angajat sau asistaţi. Nu sunt capabilă de aşa ceva. Legea spune 
totul. O să dau citire din replica la interpelare, care oricum o aveţi fiecare in mape. Conform legii eu 
aduc la cunostinţă primarului despre aceste chestiuni.Este un atac chiar direct . Să prezentaţi aceste 
spaţii  care au fost  închiriate.  Eu nu cunosc aşa ceva.Aţi  spus ca asistaţii  au fost  ameninţati  cu 
moartea. Cum aţi reuşit să faceţi public acest lucru?
Cimpoieş Pavel : “Ancheta este în derulare.”
Harda Doina : “Ceea ce afirmaţi dumneavoastră că acuzaţii sunt ale mele cred că s-a înţeles greşit. 
Eu nu imi permit să fac nici un fel de afirmaţii fără documentare. Această adresă a afost adresată 
primarului. Diligenta mea a fost de a sesiza şi cu rugămintea de a costata. Nu am greşit din acest 
punct de vedere.”
Creţu Simion : “Intenţii bune aveţi şi păreţi justificată. O scrisoare în care s-au relatat anumite fapte. 
A fost o inabilitate. În ceea ce priveşte Consiliul local eu am fost în birou la Primar când au fost 
acestea.  Primarul  a  dispus  o anchetă.  Din punctul  meu de vedere vă bucuraţi  de tot  respectul. 
Problemele punctuale ale acelor calomnii le va rezolva personal.”
Bogaţan Ioan : “În aces caz a fost lezată personalitatea mea. Nu pot să cred că s-a putut spune asa 
ceva. D-na Harda nu aţi făcut decât să le susţineţi pe aceste persoane. “teroare, groază” este părerea 
dumneavoastră.Eu mi-am făcut treaba. Eu aşa consider. Aţi ajuns să luaţi partea acestor persoane. 
Mă simt jignit. ”
Baco Mihai : “Dar aţi mâncat gratare.”



Bogăţan Ioan : “Să nu vin eu cu toate dosarele medicale să vedeţi cata carne pot să mănânc.”

Bărdaş  Horia  :  “De ce  nu  se  pune  în  aplicare  hotărârea  comisiei  în  legătură  cu  anchetele  din 
Şanţurile Cetăţii?”

Creţu Simion : “Noi avem o problemă la intrarea în oras dinste Cluj. Acestă zonă o să fie un pericol 
din  punctul  de  vedere  al  mediului.  Să  căutăm  să  vedem  care  este  situaţia  acestei  societăţi  – 
refractara. Poate reuşim să facem o zonă activă.”
Baco Mihai : “Se ştie toată istorica. Acesta a fost vândută de d-l Iliescu. Este în lichidare judiciară. 
Noi ne-am rezolvat datoriile care le avut fata de noi. A avut o ofertă din Spania care nu au luat-o în 
seamă. Preţul de acum cred că ca fi în jur de 3 mld de EURO.”
Harda Doina : “D.le Pleşa, declaraţiile de interese nu vi le-aţi depus. Trebuie să intraţi în legalitate.”
VIII  Preotul din Oarda de Sus 
: “Este un lucru intersant aceste şedinţe de Consiliu local. Şi eu am şedinţe în ultima vreme. Asupra 
noastră se  face o campanie negativă prin acre  se  denigrează Oarda.  Eu n u vă cunosc pe toţi. 
Singurul consilier este d-l Popa. Eu nu vă cunosc nici din ce partid faceţi dumneavoastră parte. Am 
avut nişte probleme grave în Oarda dar din 95 sau făcut multe. Străzile, canalizarea.. Acestea nu s-
au spus. Reabilitări de drumuri, gunoiul, foarte multe s-au fpcut la noi. După cum se vede în presă 
noi suntem comună primitivă. Mai ales că acum avem şi apă şi tot ceea ce ne trebuieşte. Singurul că 
care am coloaborat este d-l Popa. Sau făcut multe şi nu numai în campania electorală. Nu sunt 
manipulat de nimeni. Acest depers este unul de bun simţ.”
Creţu Simion : “S-a discutat şi la începutul şedinţei despre Oarda de Sus ceeea ce se întâmpla acolo. 
Noi suntem persoane publice. Se creează o opinie prin declaraţiile despre Oarda. Aceste declaraţii 
au dus Oarda în Jos cu 10 ani. Vă scade cota comunei sau a zonei. Noi cei din PNL o să vă căutăm 
să o să încercăm să recuperăm această cotă. ”
Besoiu Ioan : “ D-l Popa are audienţe în Oarda. De acolo vi se trage.”
Harda Doina : “Eu sunt cea care am fost acolo, la solicitarea persoanelor de acolo. Dacă spuneţi că 
la Oarda de Sus nu sunt probleme cu apa, canalul se devarsă în stradă, Căminul Cultural este o 
ruină, Şcoala a fost desfiinţată, spuneţi că acestea nu sunt probleme? Am fost impresionată. Avem 
înregistrări. O să vi le arăt. Rolul noastru este de a semnala . Am reuşit să atragem atenţia.”

Cimpoieş Pavel : “Dacă nu mai este nici un punct pe ordinea de zi, declar lucrările şedinţei închise.”

Alba Iulia, 17 aprilie 2007

Preşedintele şedinţei, Avizează, 
Consilier Secretar
Cimpoieş Pavel Cornel Marcel Jeler




