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PROCES VERBAL

Încheiat azi 30 aprilie 2008, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Alba Iulia.

Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  340/2008  a  Primarului 
municipiului Alba Iulia.

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local sunt publice.
Se dă cuvântului domnului primar Mircea Hava.
Mircea Hava: "Stimaţi invitaţi, daţi-mi voie să vă prezint ceva special. Ştiţi că 

a fost ziua veteranilor de război. Noi am hotărât ca la patru domni, veterani de război, 
oameni care au luptat pentru România, oameni care s-au dus acolo, oameni care au 
servit patria, oameni care sunt din Alba-Iulia şi o să le conferim titlul de cetăţean de 
onoare. Poate cineva o să fie mirat că mi-am pus tricolorul. Ştiţi prea bine, pentru cei 
care mă cunosc de mulţi ani, nu obişnuiesc să folosesc însemnul de primar decât în 
ocazii deosebite. Aceasta este o ocazie deosebită şi pentru cei patru veterani de război 
şi pentru familiile lor, pentru toţi cei care au fost şi nu mai sunt am făcut lucrul acesta 
în  semn  de  preţuire  şi  în  semn  de  stimă.  Le  mulţumesc  domnului  comandant 
Grindeanu, Poliţiei locale, domnului colonel Cioară, domnului colonel Bocuţ care au 
venit şi dânşii să asiste la acest moment. Vă spun sincer sunt emoţionat. Cred că este 
bine că am înţeles cu toţii că trebuie să avem grijă, să-i cinstim pe cei care sunt astăzi 
aici, cei care şi-ar fi dat şi viaţa pentru noi, pentru România de astăzi. Spun pentru 
România de astăzi şi nu cred că am greşit când am spus  aşa deoarece m-am la ceea 
ce înseamnă România şi nu la România politică, economică. Le mulţumesc pentru 
ceea ce au făcut acum foarte mulţi ani şi dacă-mi permiteţi o să le conferim titlul de 
cetăţean de onoare. Este Hotărârea 133 "Conferirea titlului de cetăţean de onoare al 
municipiului  Alba-Iulia  domnilor  Bârsan  Teodor,  Boteiu  Ironim,  Corodeanu  Ion, 
Radu Ion.

Am  să  încep  cu  domnul  Ion  Radu.  Aici  e  hotărârea,  acesta  e  steagul 
municipiului. Aici e ceva, o medalie. E şi o sticlă.

Domnului colonel în rezervă Ion Corodeanu.
Domnului colonel în rezervă Toader Bârsan. Tot la fel cu hotărârea şi steagul.
Domnului locotenent colonel Ironim Botei pentru faptele de vitejie săvârşite pe 

câmpul de luptă  în timpul celui de al doilea război mondial."
Popa Pavel: "Înainte de a începe aş vrea să vă spun tuturor  Cristos a Înviat." 
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 Besoiu Ioan Petru– 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 Besoiu Ioan 

Petru 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."
Besoiu  Ioan  Petru:  "Din  totalul  de  21  de  consilieri  aleşi,  sunt  prezenti  19 

consilieri. Domnul consilier Baco Mihai şi domnul Opincariu Constantin intră în sală 
şi  încep  să  voteze  la  proiectul  cu  numărul  2,  deci  şedinţa  noastră  este  legal 
constituită."

Domnilor consilieri doresc să precizez faptul că, la lucrările şedinţei noastre 
mai participă: d-l primar – Mircea Hava,  d-l viceprimar – Paul Voicu, d-l viceprimar 
Bogăţan Ioan, d-l secretar – Marcel Jeler,  Potopea Dana – consilier juridic, Rânghet 
Georgeta  –  consilier  juridic,  d-na  Lucia  Man  -  şef  birou  Resurse  umane,  relaţii 
internaţionale, d-na Silvia Moldovan precum şi presa.

Besoiu  Ioan Petru:  "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.
Besoiu Ioan Petru: "Domnul Cornea înainte de a intra în ordinea de zi vrea să 

vă citească un mesaj."
Cornea Vasile: "Stimate Consiliu local, stimate domnule Primar Mircea Hava, 

prin prezenta vă informăm că o delegaţie din Alessandria va veni la Alba-Iulia cu 
ocazia zilelor oraşului pentru a semna înfrăţirea cu cele două oraşe. Delegaţia va fi 
compusă din  domnul Pier Luigi Rosi şi preşedintele consiliului comunal şi alţi patru 
consilieri comunali."

Mircea Hava: "O să vină cred în 22, 23 şi 24."
Besoiu  Ioan  Petru:  "Pe  ordinea  de  zi  transmisă  aveţi  44  de  proiecte  de 

hotărâre."
Marcel Jeler: "Peste ordinea de zi au fost introduse proiectele cu nr. 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51.
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casării unor 

mijloace fixe.
46.   Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  unui  act  adiţional  la 

contractul de asociere nr. 8482/2008 încheiat între Consiliul local şi SC Media Young 
SRL.

47. Proiect  de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Societate de 
Transport Public SA Alba-Iulia a unor imobile (terenuri).

48.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice fază studiu de 
fezabilitate pentru obiectivul: "Extindere reţele apă şi canal, Zona În Vii, municipiul 
Alba-Iulia."



49.   Proiect  de  hotărâre  privind încheierea  unor  contracte  privind ocuparea 
unor suprafeţe de teren şi realizarea unor investiţii în Zona de Dezvoltare Economică 
Alba-Iulia.

50.  Proiect  de  hotărâre  privind  majorarea  cotizaţiei  Consiliului  local   al 
municipiului Alba-Iulia la Asociaţia "Fotbal Club Unirea 1924" pe anul 2008.

51.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării  HCL nr.  380/27.  12. 
2004, referitoare la realizarea obiectivului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu 
apă  -  finalizarea  obiectivelor  de  investiţii  din  localitatea   Alba-Iulia,  jud.  Alba", 
finanţate prin Programul Phare 2002/Samtid - faza I".

Harda Doina: "Proiectul 16 şi 17 nu este."
Marcel Jeler: "Proiectele 6, 16 şi 17 sunt retrase de pe ordinea de zi."
Paul  Voicu:  "Punctul  46  îl  retragem  până  când  vedem  ce  se  întâmplă  în 

contencios cu proiectul pe care l-aţi  aprobat. Acesta este un act adiţional.  Deci se 
retrage până când vedem ce vom face cu acel proiect. Îl vom revoca noi sau să vedem 
ce se va întâmpla cu el."

Besoiu Ioan Petru: "Alte intervenţii dacă mai sunt?"
Cimpoieş  Pavel:  "La  diverse   avem o  revocare  a  unei  hotărâri  de  consiliu 

printr-o contestaţie."
Besoiu Ioan Petru: "În aceste condiţii cu toate cele menţionate, supun la vot 

dacă sunteţi de acord cu ordinea de zi modificată."
Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată în unanimitate.
Besoiu Ioan Petru: "Şi acum prezint următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

I. Proiecte de hotãrâri privind:
- Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe 

anul 2008.
- Acordarea tichetelor cadou personalului din învăţământul preuniversitar din 

centrele bugetare din municipiul Alba Iulia şi personalului din aparatul de 
specialitate al primarului şi din serviciile publice subordonate Consiliului 
local Alba Iulia.

- Alocarea  unor  sume  de  bani  din  bugetul  local  pentru  susţinerea  unor 
activităţi culturale.

- Acordarea unor facilităţi fiscale unor asociaţii şi fundaţii pentru anul 2008.
- Transmiterea  în  administrare  către  Ministerul  Educaţiei  Cercetării  şi 

Tineretului a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Munteniei.
- Parcelarea unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, B-dul Ferdinand I 

nr. 63 şi 63A în vederea restituirii conform Legii nr. 10/2001.
- Aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini şi Contractului de delegare 

a gestiunii pentru Serviciul de transport persoane în regim de taxi.
- Aprobarea  „Regulilor  şi  măsurilor  specifice  de  apărare  împotriva 



incendiilor pentru domeniul public şi privat al municipiului Alba Iulia”.
- Deplasarea  d-lui  Comănici  Florian  cu  microbuzul  AB  05  DZW   în 

Germania-  Arnsberg, în perioada 7-14 mai 2008.
- Aprobarea înfiinţării Compartimentului managementul calităţii din aparatul 

de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia.
- Aprobarea plăţii cotizaţiei către Asociaţia Oraşe Energie România.
- Aprobarea  organizării  activităţii  de  sărbătorire  şi  premiere  a  persoanelor 

vârstnice care au împlinit 50 de ani de la căsătorie.
- Aprobarea  organizării  de  către  Consiliul  local  Alba  Iulia  a  Competiţiei 

Sportive pentru tineri cu disabilităţi din municipiul Alba Iulia, ediţia a V-A 
2008.

- Acceptarea sponsorizării  Serviciului  Public de Asistenţă Socială de către 
Asociaţia “Rotary Club” Alba Iulia. 

- Aprobarea  tarifelor  la  lucrările  de  salubritate,  deszăpezire  şi  combaterea 
poleiului,  amenajarea şi  întreţinerea  zonelor  verzi  practicate  de către  SC 
SALPREST  SRL.

- Aprobarea  documentaţiei  tehnice  fază  studiu  de  fezabilitate  pentru 
obiectivul : „Construire locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi  sau 
care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari în 
Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri”.

- Aprobarea  documentaţiei  tehnice  fază  studiu  de  fezabilitate  pentru 
obiectivul :„Construire locuinţe pentru tineret  destinate închirierii în Alba 
Iulia, str. Detunata”.

- Aprobarea  documentaţiei  tehnice  fază  studiu  de  fezabilitate  pentru 
obiectivul  :  „Extindere  reţele  apă şi  canal,  zona În Vii,  municipiul  Alba 
Iulia”.

- Împuternicirea personalului angajat al Serviciului Public Poliţia Comunitară 
Alba Iulia să constate şi să sancţioneze faptele ce constituie contravenţie 
prevăzute la art. 86(1) lit. „o” şi „p” din Legea nr. 13/2007.

- Solicitarea  adresată  Consiliului  Judeţean  Alba  de  a  iniţia  un  proiect  de 
Hotărâre de Guvern cu privire la  transmiterea din proprietatea publică a 
statului  şi  administrarea  Direcţiei  pentru  Sport  a  judeţului  Alba  în 
proprietatea  publică  a  municipiului  Alba  Iulia  şi  în  administrarea 
Consiliului local al municipiului Alba Iulia a imobilului  - Sală de judo „1 
Mai” -  situat în municipiul Alba Iulia, Frederic Mistral nr.2.

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

• CONSTRUIRE  SPATIU  COMERCIAL,  BIROURI  SI  SPALATORIE  AUTO,  STR.  AL.  I.  CUZA, 
VINTAN CALIN GLIGOR

• EXTINDERE SPALATORIE, CALEA MOTILOR NR 124A, ENUS ALEXANDRU
• CONSTRUIRE ATELIER CONFECTII METALICE, ALEE DIN STR. AL. I. CUZA, SPATACIAN IOAN 

PENTRU  TOTAL INVEST SRL
• CONSTRUIRE  LOCUINTE  COLECTIVE  SI  SPATII  COMERCIALE  LA  PARTER,  B-DUL 

REVOLUTIEI, FN, BACIU REMUS
• AMENAJARE  PISTA  DE  ROLE,  SKATE  BOARDING,  SANT  CETATE,  ZONA  PARC  CETATE, 

PRIMARIA ALBA IULIA
• AMPLASARE PANOU PROMOTII, STR. AL IOAN CUZA, NR 26, SC AMBIENT SA
• EXTINDERE  ATELIER  AUTO  SI  MANSARDARE  PENTRU  LOCUINTA  DE  SERVICIU,  B-DUL 



REPUBLICII, TIUCA IOAN
• AMPLASARE  CENTRU CULTURAL  RELIGIOS  ADVENTIST,  STR.  TIMOTEI  CIPARIU  (FOSTA 

PAVLOV)  NR  25,  CONFERINTA  TRANSILVANIA  NORD  A  BISERICII  CRESTINE  DE  ZIUA  A 
SAPTEA

• EXTINDERE  SI  MANSARDARE  LOCUINTA,  CONSTRUIRE  ANEXE  SI  IMPREJMUIRE,  STR. 
CETATII NR 14, GLIGOR ADRIAN

• CONSTRUIRE  BISERICA,  ALBA  IULIA  -   MICESTI,  ZONA  ‘’INTRE  HOTARE’’,  PAROHIA 
ORTODOXA ROMANA – CARTIER NOU 1 MICESTI

• CONSTRUIRE SPALATORIE ECOLOGICA, B-DUL REVOLUTIEI NR 10, SC HONEY CAR SRL
• EXTINDERE ATELIER SERVICE, STR. CLUJULUI NR 40, SC AUTO DRIVE CENTER SRL
• AMENAJARE PARC DE DISTRACTII PENTRU COPII SI TINERET, STR. MIHAI VITEAZUL, SC 

PROFILOS SRL, ASOCIATIA ‘’FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA’’
• CONSTRUIRE LOCUINTE FAMILIALE, MICESTI – ZONA ‘’ CELE LUNGI ‘’, SERBAN GHEORGHE, 

SERBAN CLARISA GENOVEVA, NEGRU VIOREL, NEGRU NICOLETA, PLESA VIRGILIU IOAN, 
PLESA GABRIELA, PLESA GABRIEL CODRU

• CONSTRUIRE LOCUINTE UNIFAMILIALE, BARABANT ZONA ‘’PESTE VALE’’, PAVELEAN DAN 
GABRIEL

• CONSTRUIRE LOCUINTE FAMILIALE, OARDA DE JOS ZONA OBREJA, LANCRAJAN NICOLAE, 
STOIA ANA, LIPOVAN OANCA, DIANA SABINA, HULPE VIORICA, ROMOSAN GHERASIM

• CONSTRUIRE LOCUINTE FAMILIALE, MICESTI ZONA ‘’CELE LUNGI ‘’, GLIGA VASILE
• LOCUINTE  COLECTIVE,  ALBA  IULIA,  STR.  MOTILOR,  NR.106,  SC  DANEROM  IMPEX, 

INTERNATIONAL SRL,  NORDAB TRADE SRLCONSTRUIRE LOCUINTE FAMILIALE,  MICESTI 
ZONA SESURI, MORARIU STELIANCONSTRUIRE LOCUINTE FAMILIALE, STR. GH DOJA NR 
79,  VINERSAR  FLORIN  STEFANZONA  INDUSTRIALA,  SOSEAUA  DE  CENTURA,  PRIMARIA 
ALBA IULIA

• CONSTRUIRE LOCUINTE UNIFAMILIALE, ZONA PODEI VII, SC REGGO IMOBILIARE
• SCHIMBARE  REGIM  DE  INALTIME  –  CLARIDIRI  INT  STR.  T  VLADIMIRESCU  SI  STR. 

OBORULUI, INT STR. T VLADIMIRESCU SI STR. OBORULUI, NAGY DAN
• CONSTRUIRE  LOCUINTE  UNIFAMILIALE  SI  TERENURI  SPORTIVE,  PARTOS,  BOGATAN 

MONICA
• CONSTRUIRE LOCUINTE UNIFAMILIALE, ALBA IULIA – MICESTI, MANU ADRIAN RADU
• CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE, ZONA POLIGON,  DUMITREAN VIOREL, POPA IOAN, 

HERDEA STEFAN
• CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL  PRIN  EXTINDERE SPATII  COMERCIALE EXISTENTE 

(S+P+MEZANIN)
- Propunerea de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare.
- Propunerea de atribuire în proprietate a terenului aferent apartamentelor.
- Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 1967/176/2007.
- Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 1722/176/2007.
- Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 109/107/2005.
- Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 4671/176/2006.
- Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 1465/176/2008.
- Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 1468/176/2008.
- Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 1277/176/2008.
- Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 2338/176/2008.
- Însuşirea documentaţiei tehnice de parcelare pentru un imobil (construcţie), 

extindere spaţiu comercial situat în Alba Iulia, str. Energiei nr. 18.
- Însuşirea documentaţiei tehnice de parcelare pentru un imobil (construcţie), 

extindere spaţiu comercial situat în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei,  lângă bl. 
2AB.

- Revocarea Hotărârii nr. 4/2008 a Consiliului local Alba Iulia.
- Revocarea Hotărârii nr. 403/2007 a Consiliului local Alba Iulia.
- Parcelarea  unui imobil (teren - păşune) situat în Alba Iulia (aferent zonei de 

dezvoltare).



- Aprobarea  vânzării  prin  licitaţie  publică  a  imobilului  Centrala  Termică 
nr.31

- Aprobarea  vânzării  prin  licitaţie  publică  a  imobilului  Centrala  Termică 
nr.22

- Aprobarea asocierii dintre Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi SC 
GRUP CORINT SA.

- Aprobarea  vânzării  prin  negociere  directă  a unui  imobil  (teren)  situat  în 
Alba Iulia-Miceşti, str.Drăgăşani, nr.35.

- Revocarea HCL nr.361/2006  şi aprobarea vânzării prin negociere directă a 
unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Take Ionescu, nr.35.

- Aprobarea  vânzării  unui  imobil-locuinţă  situat  în  Alba  Iulia, 
str.Trandafirilor (dr.Camil Velican), nr.20.

- Modificarea HCL nr.198/2007 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi 
taxelor locale pe anul 2008 avându-se în vedere nivelurile stabilite pentru 
anul 2007.

- Modificarea Hotărârii nr. 137/2008 a Consiliului local Alba Iulia.

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

III. Diverse

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

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

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

avizare  din partea  comisiei  de studii,  prognoze economico-sociale,  buget,  finanţe, 
servicii publice, comerţ.

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

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

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 139/2008

Vin domnii consilier Baco Mihai şi Opincariu Constantin.

2. Acordarea tichetelor cadou personalului din învăţământul preuniversitar din 
centrele bugetare din municipiul Alba Iulia şi personalului din aparatul de specialitate 
al primarului şi din serviciile publice subordonate Consiliului local Alba Iulia.



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 Stelian care prezintă raportul de 
avizare  din partea  comisiei  de studii,  prognoze economico-sociale,  buget,  finanţe, 
servicii publice, comerţ.

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

Besoiu  Ioan Petru:  “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 21 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 140/2008

3.  Alocarea  unor  sume  de  bani  din  bugetul  local  pentru  susţinerea  unor 
activităţi culturale.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Cornea Vasile care prezintă raportul de avizare 
din  partea  comisiei  de  specialitate  a  Consiliului  local  pentru  activităţi  ştiinţifice, 
învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţie  socială,  culte,  sport,  agrement,  turism  şi 
protecţia copilului.

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

Besoiu Ioan Petru: "Discuţii dacă sunt la acest proiect?"
Harda Doina: "În comisie nu s-au discutat articolele 1, 9 şi 10."
Besoiu Ioan Petru: "Doamna consilier aveţi obiecţiuni la  articolul 1?"
Luminiţa Fara: " La punctul 1 am discutat în şedinţa anterioară dar nu a fost 

stabilită suma şi s-a amânat. Şi acum în şedinţa aceasta  dintr-o eroare  nu s-a mai 
introdus şi am discutat după şedinţă numai cu cine a mai fost."

Besoiu Ioan Petru: "Doamna consilier aţi făcut o afirmaţie. Aveţi obiecţiuni la 
cele trei articole? Vă rog."

Harda Doina: "Obiecţiunea mi-am prezentat-o clar. Nu s-a discutat în comisie. 
Legea ştim ce spune. Este consultativ. Consiliul să decidă."

Besoiu Ioan Petru: " La cele trei articole aveţi obiecţiuni?"
Harda  Doina:  "Ce  obiecţiuni   să  avem la  sumele  toate  adunate  şi  la  toate 

acţiunile în luna aceasta în care e campanie. Deja discutăm de 20 de miliarde."
Mircea Hava: "De prostii."
Harda Doina: "Nu de prostii. Sunt lucruri utile, unele sunt necesare dar pe bani 

publici  aşa  într-o  lună  electorală,  să  le  aduni  toate,  să  arunci  cu  miliardele.  Dar 
mormal Consiliul va hotărî."

Baco Mihai: "O să vină  cei din Polonia şi din Italia să le voteze."
Harda Doina: "Nu e vorba numai de Polonia şi Italia."
Mircea  Hava:  "La  primul  articol  toate  sunt  acţiuni  pe  care  le  facem  în 

colaborare  cu Universitatea,  la  cererea  Universităţii.  Sunt  acţiuni  internaţionale  la 
care participăm. avem un protocol cu Universitatea. Nu doriţi să se facă? Spune-ţi 



acum. Fiecare votează cum vrea şi nu se fac. Este adevărat sunt bani. Totul se face pe 
bani. Dacă credeţi că le putem face pe pupe, pe iarbă sau pe trifoi le facem aşa. Costă. 

Pe urmă este 8.000 de lei pentru zilele Şcolii Ion Agârbiceanu. N-o facem. 
Pentru participarea Şcolii de pe Vasile Goldiş. Este a doua participare pe care 

dumneavoastră aţi aprobat-o anul trecut şi sunt în acest proiect. Spotivii şi antrenorii. 
Nu e nici o problemă.

Clubul  Sportiv,  Campionatul  Naţional  de  Culturism.  Pe  urmă este  alocarea 
sumei pentru RYMA ca să facem festivalul de film de scurt metraj. Nu doriţi să se 
facă acest festival? Foarte bine."

Harda Doina: "Domnule Primar de ce răstălmăciţi totul? Eu nu am spus că nu 
doresc să se facă."

Mircea Hava: "Spuneţi-i domnule să mă lase să vorbesc. Eu nu am întrerupt-o. 
Pe urmă e vorba de Augustin Bena.

Pentru  box.  Vreau  să  vă  spun  că  banii  aceştia  pentru  box  se  duc  pentru 
sportivul care e vicecampion, care trebuie şi a fost operat în străinătate ca să-şi poată 
continua activitatea. 

Este pe urmă cu "Sprijiniţi Copiii". La punctul 10, de care spuneaţi, este tot la 
cererea Universităţii. Sunt două studente din Alba-Iulia care participă unde participă. 
Este adevărat că sunt bani mulţi. Este adevărat că sunt mulţi dar în afară de pavaje şi 
de străzi, trebuie să dăm bani şi pentru cultură. Cum doriţi dumneavoastră."

Besoiu Ioan Petru: "Vă rog să reţineţi obiecţiunea doamnei Harda."
Mircea Hava: "Credeţi că se întâmplă ceva dacă două studente pleacă undeva?"
Harda Doina: "Dar nu am spus că se întâmplă nimic. Şi nu exact pentru asta."
Cornea  Vasile:  "Domnule  preşedinte  am şi  eu  ceva  de  spus.  În  şedinţa  de 

comisie doamna preşedinte nu a motivat de ce ar fi împotriva anumitor articole numai 
atât:  este campanie electorală pe bani publici.  Am votat în comisie pentru fiecare 
articol în parte şi majoritatea au fost pentru. Doamna consilier a motivat că nu e de 
acord pe motiv că e campanie electorală."

Besoiu Ioan Petru: "Eu vă propun să nu intrăm în discuţii şi să supunem la 
vot."
 Besoiu Ioan Petru: „Dacă  nu mai sunt discuţii cu privire la acest proiect de 
hotărâre atunci supun la vot aprobarea acestuia”.

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 141/2008

4. Acordarea unor facilităţi fiscale unor asociaţii şi fundaţii pentru anul 2008.
Se dă cuvântul d-nei Anuţa Şinar care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 

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

avizare  din partea  comisiei  de studii,  prognoze economico-sociale,  buget,  finanţe, 
servicii publice, comerţ.

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

Besoiu Ioan Petru: „Dacă  nu aveţi  obiecţiuni cu privire la acest proiect  de 



hotărâre atunci supun la vot aprobarea acestuia”.
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 142/2008

5.  Transmiterea  în  administrare  către  Ministerul  Educaţiei,  Cercetării  şi 
Tineretului a unui imobil (teren) situat în Alba-Iulia, str. Munteniei.

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

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

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

Harda  Doina:  "Este  zona  de  rezervaţie  a  vestigiilor  romane  pe  strada 
Munteniei."

Cimpoieş Pavel: "Colţ cu Traian."
Mircea Hava: "Nu e nici o problemă pentru că partea pe care s-a excavat este 

astatului iar cealaltă parte a Consiliului local, a oraşului iar cei care vor face acolo, 
pentru că aşa cum s-a discutat verbal, proiectul care va fi făcut acolo va fi exact cu 
conservarea aşa cum trebuie. Altfel cred că nu le va da nimeni autorizaţie ca să toarne 
fundaţie acolo. Trebuie şi de la monumente."

Sandea Dorin Gheorghe: "Deci acolo sunt două terenuri: e al Consiliului local 
şi cel al ministerului."

Pleşa  Gabriel:  Din  câte  înţeleg  eu  acolo  se  va  conserva  în  interiorul  unei 
clădiri."

Harda Doina: " Da cu posibilităţi de vizitare."
Pleşa Gabriel: "Atunci cred că e foarte bine."
Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot prezentul proiect de 

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 143/2008

           6. Parcelarea unor imobile (terenuri) situate în Alba-Iulia, B-dul Ferdinand I, 
nr.  63 şi  63A în vederea  restituirii  conform Legii  nr.  10/2001 -  este retras  de pe 
ordinea de zi.

  
7. Aprobarea Regulamentului, Caietului de Sarcini şi Contractului  de delegare 

a gestiunii pentru Serviciul de transport persoane în regim de taxi.
Se  dă  cuvântul  d-lui  Oliviu  Gaşpar  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  şi 



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

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

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

Besoiu Ioan Petru: "Discuţii?"
Harda Doina: "Conform art. 54/265 dacă s-au consultat şi au luat la cunoştinţă 

de cele propuse asociaţiile?"
Oliviu Gaşpar: "Da sunt adresele cu semnăturile lor."
Harda Doina: "Au avut observaţii, obiecţiuni faţă de ceea ce s-a introdus? Am 

citit cu atenţie şi am văzut inclusiv taxe diferenţiate, persoane fizice şi juridice."
Oliviu Gaşpar: "Noi am pus trei milioane şi au spus că e diferenţiat. Atunci am 

zis 4 şi 2."
Harda Doina: "Care ar fi argumentele?"
Oliviu Gaşpar: "Acum 5 ani a fost 3 milioane la toate. Pe vremea aceea la noi 

Primăria, taxa a fost un pic mai mare. Am fost cam al zecelea judeţ pe ţară."
Rotar Marius: "Eu aş propune să-i dăm cuvântul domnului preşedinte de la taxi 

din Alba-Iulia că e prezent în sală."
Besoiu Ioan Petru: "Eu sunt de acord dacă are alte obiecţiuni."
Harda Doina: "Iar în ce priveşte dispeceratul?"
Oliviu Gaşpar: "Autorizaţia de dispecerat taxi  se eliberează pe o perioadă de 5 

ani, cu posibilitatea prelungirii la cerere pe o perioadă de 5 ani cu minim 3 angajaţi."
Paul Voicu: "Eu spun să rămână numărul de trei."
Besoiu Ioan Petru: "Supun la vot dacă sunteţi de acord aşa cum este în apă."
 “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă 

Sandea Dorin Gheorghe şi o abţinere Harda Doina."

S-a adoptat Hotărârea nr. 144/2008

8. Aprobarea "Regulilor şi măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor 
pentru domeniul public şi privat al municipiului Alba-Iulia."

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

Besoiu Ioan Petru: "Discuţii dacă sunt?"
Harda Doina: "Aici scrie conform anexei  care face parte integrantă.  Nu am 

putut să o consult, să o văd. Şi e un lucru foarte important acest regulament de de 
apărare."

Paul Voicu: "Dacă veneaţi la noi o puteaţi consulta."
Harda Doina: "Cum s-au pus altele pe un CD, puteam să o primim. Sau afişată 

pe internet. E un document de interes public. Pot măcar acum să o consult?"
Baco Mihai: "Vă scriu şi o dedicaţie?"
Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui 



proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru şi o abţinere Harda 

Doina.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 145/2008

9.  Deplasarea  d-lui  Comănici  Florian  cu  microbuzul  AB  05  DZW   în 
Germania -  Arnsberg, în perioada 7-14 mai 2008.

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

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

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

Besoiu  Ioan  Petru:  “Dacă  nu  sunt  discuţii  supun  la  vot  aprobarea  acestui 
proiect.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 146/2008

10. Aprobarea înfiinţării Compartimentului managementul calităţii din aparatul 
de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia.

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

  Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare 
din  partea  comisiei  de  specialitate  a  Consiliului  local  pentru  studii,  prognoze 
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice, comerţ.
          Sandu Cornel: “Comisia a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia”.  
           Harda Doina: "Pe când avem ISO?"
           Mircea Hava: "Pe când se gată."           

Besoiu Ioan Petru:  “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot aprobarea acestui 
proiect.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 147/2008

11. Aprobarea plăţii cotizaţiei către Asociaţia Oraşe Energie România.
Se dă cuvântul d-lui Gabi Armean care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 

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



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

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

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

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 148/2008

12. Aprobarea organizării activităţii  de sărbătorire şi premiere a persoanelor 
vârstnice care au împlinit 50 de ani de la căsătorie.

Se  dă  cuvântul  d-nei  Delia  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.”

Besoiu  Ioan  Petru:  “Dacă  nu  sunt  discuţii  supun  la  vot  aprobarea  acestui 
proiect.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 149/2008

13.  Aprobarea  organizării  de  către  Consiliul  local  Alba  Iulia  a  Competiţiei 
Sportive pentru tineri cu disabilităţi din municipiul Alba Iulia, ediţia a V-A 2008.

  Se dă cuvântul  d-nei  Delia  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.”    

Besoiu Ioan Petru:  “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot aprobarea acestui 
proiect.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 150/2008

14.  Acceptarea  donaţiei  Serviciului  Public  de  Asistenţă  Socială  de  către 
Asociaţia “Rotary Club” Alba Iulia. 



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

Se dă cuvântul d-lui consilier 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.”    

Besoiu Ioan Petru: „Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 151/2008

15.  Aprobarea tarifelor la lucrările de salubritate,  deszăpezire şi combaterea 
poleiului, amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi practicate de către SC SALPREST 
SRL.

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

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

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

Besoiu  Ioan  Petru:  “Dacă  nu  sunt  discuţii  supun  la  vot  aprobarea  acestui 
proiect.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 15 voturi pentru şi 5 abţineri Harda 
Doina, Sandea Dorin Gheorghe, Creţu Simion, Hondola Liviu şi Pleşa Gabriel.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 152/2008

16.  Aprobarea  documentaţiei  tehnice  fază  studiu  de  fezabilitate  pentru 
obiectivul  :  „Construire  locuinţe  sociale  destinate  chiriaşilor  evacuaţi  sau  care 
urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari în Alba Iulia, 
str. Vasile Alecsandri” - este retras de pe ordinea de zi.

17.  Aprobarea  documentaţiei  tehnice  fază  studiu  de  fezabilitate  pentru 
obiectivul :„Construire locuinţe pentru tineret  destinate închirierii în Alba Iulia, str. 
Detunata”.

  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.”



Silvia  Moldovan:  "E  vorba  de  proiectul  cu  locuinţele  ANL  şi  din  cauza 
reclamaţiilor făcute de vecini a trebuit să reducem regimul de înălţime. Şi ştim că 
acest proiect este contra cronometru. Trebuie să reactualizăm. Atunci fiind şi zile de 
sărbătoare  proiectantul  nu a finalizat  dar  am deja devizul  general  recalculat.  E la 
mine. Valoarea o am. Caracteristicile le am. Atât că nu am reuşit să-l redactăm de 
aseară  când  l-am  primit  pe  e-mail.  Numai  raportul.  Vă  pot  spune  exact  care  e 
valoarea  şi  indicatorii  şi  tot.  Dacă  mai  aşteptaţi.  Noi  l-am  mai  aprobat  o  dată 
proiectul."

Besoiu Ioan Petru: "Având în vedere că a fost o sesizare s-a modificat inclusiv 
în comisia de urbanism. Are indicatorii respectivi. Fiind o chestiune deosebită sunteţi 
de acord să o discutăm pe baza indicatorilor prezentaţi de doamna directoare?"

Silvia Moldovan: "Se reduce numărul de apartamente de la 84 la 76 ca urmare 
a reducerii regimului de înălţime a clădirilor din zonă şi valoarea rezultată este de 
13058743 RON."

Harda Doina: "Este Vasile alecsandri sau Detunata?"
Silvia  Moldovan:  "Detunata.  E  vorba  de  terenul  pe  care  noi  îl  deţinem în 

proprietate şi l-am dat în folosinţă ANL-ului pentru construirea de locuinţe pentru 
tineri."

Contor Gheorghe: "Şi care e contribuţia noastră?"
Silvia  Moldovan:  "846963  e  contribuţia  noastră.  Dar  nu  se  scrie  asta  în 

indicatori pentru că va rezulta la licitaţie exact  care sunt contribuţiile reale."
Abrudeanu Mircea: "Ce termen de punere în funcţiune are?"
Silvia Moldovan: "24 de luni."
Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui 

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 153/2008

18.  Aprobarea  documentaţiei  tehnice  fază  studiu  de  fezabilitate  pentru 
obiectivul : „Extindere reţele apă şi canal, zona În Vii, municipiul Alba Iulia”.

Se dă cuvântul d-nei Ani Metea 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.”

Besoiu Ioan Petru: „Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 154/2008

19.  Împuternicirea  personalului  angajat  al  Serviciului  Public  Poliţia 



Comunitară Alba Iulia să constate şi să sancţioneze faptele ce constituie contravenţie 
prevăzute la art. 86(1) lit. „o” şi „p” din Legea nr. 13/2007.

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

Se dă cuvântul d-nei consilier Pop Monica care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi disciplină,  relaţii  cu 
publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor. 

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

Harda  Doina:  "Dacă  îmi  permiteţi  chiar  dacă  nu  are  legătură  directă  cu 
Electrica şi reţelele. Deci dânşii solicită să se intervină pentru a le crea posibilitatea 
de intervenţie pe un spaţiu privat dar raportat la ceea ce este la ora actuală şi cum se 
prezintă  situaţiile  de  distribuţie  şi  reţele  majore  din  municipiu,  atunci  în 
contrapartidă? Da domnule luăm măsuri dar dumneata ce măsuri iei? O fi stat în stat 
dar...."

Mircea Hava: "Vorbim aceeaşi limbă ca şi dumneavoastră. Vrem să spunem 
acelaşi lucru dar spunem cu alte cuvinte. Acelaşi lucru spuneam şi eu. Aveţi dreptate. 
Sunt stat în stat."

Harda Doina: "Bun şi nu se poate sub nici o formă determina? Adică numai 
dânşii ne determină pe noi şi invers nu?"

Silvia Moldovan: "Legea energiei le dă extrem de multe drepturi, la fel ca şi a 
gazului."

Mircea Hava: "Poate reuşim vreodată, cine ştie o să ajungă la putere."
Harda Doina: "O iniţiativă legislativă să aibă şi ei responsabilităţi  nu numai 

dreptul să bage mâna."
Mircea Hava: "Exact aşa e şi gazul.  Aceştia sunt călare pe noi, fac ceea ce 

vreau. Şi bine ar fi dacă ar face ceva. Toată chestiunea e că avem şi noi restricţii. 
Stăm departe de ţevile lor care trec pe terenurile proprietate particulară. Când noi 
scriem în constituţie că ocrotim. Asta e o lege. Gazul deja e o societate privată iar 
electrica are o lege. Silvia o ştie prea bine."

Silvia  Moldovan:  "Am făcut  o  interpelare  la  domnul  Bardan.  Să  vedeţi  ce 
răspuns avem. Inclusiv drept de servitute ni se cere să dăm pe traseul reţelelor."

Mircea Hava: "Şi ştiţi ce ne spune  doamna consilier. Vreţi curent de la noi. 
Faceţi lucrul acesta."

Creţu Simion: "Problema serviciilor e mai complicată. Dacă o luăm de sus în 
jos de la electricitate, gaz metan şi venim până la gestionarea gunoiului menajer al 
municipiului, canalizarea toate au un regim de monotonie. Alimentarea cu energie de 
interes naţional. Situaţiile acestea au fost şi moştenite.  În comunism era un singur 
proprietar: statul. Acum eu întreb consilierii care sunt la mai multe mandate. Ce-am 
făcut  noi  prin  planurile  de  urbanism.  Cred  că  problema  e  pe  undeva  la  mijloc 
rezolvată cu electricitatea."

Besoiu Ioan Petru: "Aş face o precizare în cunoştinţă de cauză. La instalaţiile 
executate după 90, Electrica  cere acordul cu drept de servitute la proprietarii a căror 
terenuri le traversează."



Cimpoieş  Pavel:  "Problema cea  mai  mare  este  de  fapt  la  reţelele  de  înaltă 
tensiune care traversează terenurile pe care nu mai poţi construi nimic."

Creţu Simion: "În mod normal ele nu mai trebuiau puse în posesie. Dar asta e 
ţara noastră."

Mircea  Hava:  "Aici  se  poate  discuta  foarte  mult.  Problema  e  că  cei  doi 
operatori  nu vor să colaboreze. Aceasta e marea problemă: opacitatea  şi lipsa totală 
de colaborare. Marea problemă e specula."

Besoiu  Ioan  Petru:  “Dacă  nu  sunt  discuţii  supun  la  vot  aprobarea  acestui 
proiect.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 155/2008

20.  Solicitarea  adresată  Consiliului  Judeţean Alba de a  iniţia  un proiect  de 
Hotărâre de Guvern cu privire la  transmiterea din proprietatea publică a statului şi 
administrarea  Direcţiei  pentru  Sport  a  judeţului  Alba  în  proprietatea  publică  a 
municipiului  Alba Iulia  şi  în  administrarea Consiliului  local  al  municipiului  Alba 
Iulia a imobilului  - Sală de judo „1 Mai” -  situat în municipiul Alba Iulia, Frederic 
Mistral nr.2.

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

Se dă cuvântul d-nei consilier Pop Monica care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi disciplină,  relaţii  cu 
publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor. 

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

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

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

Besoiu Ioan Petru: "Din câte ştiu eu au mai fost demersuri în acest sens dar au 
fost blocate toate."

Mircea Hava: "Am avut o discuţie la Oradea cu domnul preşedinte de la judo şi 
cu domnul Baco care mi-a promis clar că vine sala."

Besoiu Ioan Petru: Permiteţi să vă mai spun totuţi ceva de sală. Direcţia de 
sport nu se mai ocupă deloc de ea. Are datorii. Sunt câteva persoane sufletiste care 
mai au activitate acolo, care au mai făcut pe bani proprii dotări. Tocmai din cauză că 
nefiind a municipiului nu se poate face nimic, nu se pot face reparaţii. Sper că de data 
asta are mai mult noroc."

Besoiu Ioan Petru: „Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 156/2008



21.  Aprobarea  unor  Planuri  Urbanistice  de  Detaliu  pentru  amplasarea  şi 
realizarea unor construcţii în municipiul Alba-Iulia:
           
          Art. 1 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire spaţiu comercial, birouri şi 
spălătorie auto, str. Al. I. Cuza solicitant Vinţan Călin gligor.
          Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum şi raportul de 
specialitate. 

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

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

Laura Enache: "Solicită amplasarea a două construcţii. În incintă sunt 15 locuri 
de parcare şi spaţii verzi."

Harda Doina: "E pe strada principală?"
Laura Enache: "Da."
Harda Doina: "Dacă e pe artera principală cum arată? Volumetric."
Bărdaş Horia: "Avizul de la mediu?"
Harda Doina: "Urmează. Noi aprobăm. Ce aprobăm fără avize?"

Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu mai sunt obiecţii supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă 

Besoiu Ioan Petru şi 2 abţineri Harda Doina şi Sandea Dorin Gheorghe.”
 

Art.  2.  Respinge  planul  urbanistic   de  detaliu  extindere  spălătorie,  calea 
Moţilor nr. 124A solicitant Enus Alexandru - este retras de pe ordinea de zi.

           Art. 3 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire atelier confecţii metalice, 
alee din strada Al. I. Cuza solicitant Spătăcean Ioan Petru, Total Invest 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 proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Laura Enache: "În spatele Benzinăriei Mol este accesul."
Harda Doina: "Ce zonă funcţională? Industrială? 
Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri Harda 

Doina şi Sandea Dorin.”
 

         Art. 4 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire locuinţe colective şi spaţii 
comerciale la parter, B-dul Revoluţiei, FN solicitant Baciu Remus.



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

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

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

Laura  Enache:  "Discuţiile  în  comisie  a  fost  să  se  retragă  în  alineament  cu 
construcţiile învecinate."

Besoiu Ioan Petru: "Discuţii aveţi?"
Harda Doina: "Cât ne mai înghesuim doamne."
Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot  PUD-ul.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri Besoiu 

Ioan Petru, Harda Doina.”
 

Art.  5  Aprobă  planul  urbanistic  de  detaliu  amenajare  pistă  de  role,  skate 
boarding, Şanţ Cetate, zona Parc Cetate 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 proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot PUD-ul respectiv.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru."

          Art. 6 Aprobă planul urbanistic de detaliu amplasare panou promoţii, str. Al. I. 
Cuza, nr. 26 solicitant Ambient SA.
             Se dă cuvântul d-nei Laura Enache  care prezintă PUD-ul precum şi raportul 
de specialitate.

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

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

Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu  sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la  vot  acesta  a fost  votat  cu 18 voturi  pentru şi  două abţineri 

Harda Doina şi Sandea Dorin Gheorghe.”
   
          Art. 7 Aprobă planul urbanistic de detaliu extindere atelier auto şi mansardare 
pentru locuinţă de serviciu, B-dul Republicii solicitant Tiuca 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 Petru: “Comisia  a avizat favorabil proiectul şi nu avem obiecţiuni 
în privinţa aprobării acestuia”.

Harda Doina: "Nu ştiu cum se împacă funcţiunea aceasta cu zgomotele de la un 
atelier."

Hondola Liviu: "Deci construieşte casă peste atelier?"
Cimpoieş Pavel: "Atelier era."
Creţu Simion: "E locuinţă de servici. Vine un amărât, îi dă o locuinţă unde să 

doarmă. Ziua lucră, după masa bea o bere şi noaptea doarme.
       Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu mai sunt discuţii cu privire la acest PUD supun la 
vot.”

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

         Art. 8 Aprobă planul urbanistic de detaliu extindere şi mansardare locuinţă, 
construire  anexe şi  împrejmuire,  str.  Cetăţii  nr.  14 solicitant  Gligor  Adrian -  este 
retras de pe ordinea de zi.

          Art. 9 Construire Biserică, Alba-Iulia - Miceşti, zona "Între Hotare" solicitant 
Parohia Ortodoxă Română - cartier nou 1 Miceşti.

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

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

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

  “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”
     
         Art. 10 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire spălătorie ecologică, 
B-dul Revoluţiei, nr. 10 solicitant SC Honey Car 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  Petru  care  prezintă  raportul  de 
avizare  din  partea  comisiei  de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea 
lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură.

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



privinţa aprobării acestuia”.
Bărdaş Horia: "Este peste drum de Pejo."
Harda Doina: "Între case."
Bărdaş Horia: "Să vă explic. Am fost acolo şi am văzut. Sunt două crişme  cu 

nişte beţivi care se culcă acolo. Omul vrea să facă ceva frumos acolo."
Harda Doina: "Între case. E zonă rezidenţială acolo."

        Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu mai sunt discuţii cu privire la acest PUD supun la 
vot  aprobarea  acestuia.”
      “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă 
Harda Doina şi Sandea Dorin Gheorghe.”

         Art. 11 Aprobă planul urbanistic de detaliu extindere atelier service, str. 
Clujului nr. 40 solicitant SC Auto Drive  Center 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  Petru  care  prezintă  raportul  de 
avizare  din  partea  comisiei  de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea 
lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură.

Besoiu Ioan Petru: “Comisia a avizat favorabil proiectul şi nu avem obiecţiuni 
în privinţa aprobării acestuia”.
         Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu  sunt discuţii cu privire la acest PUD supun la vot 
aprobarea  acestuia.”
        “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru”.

         Art. 12 Aprobă planul urbanistic de detaliu amenajare parc de distracţii pentru 
copii  şi  tineret,  str.  Mihai  Viteazul  solicitant  SC  Pro  Filos  SRL,  Asociaţia 
"Filantropia Ortodoxă 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  Petru  care  prezintă  raportul  de 
avizare  din  partea  comisiei  de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea 
lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură.

Besoiu Ioan Petru: “Comisia a avizat favorabil proiectul şi nu avem obiecţiuni 
în privinţa aprobării acestuia”.
       Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu  sunt discuţii cu privire la acest PUD supun la vot 
aprobarea  acestuia.”
          “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru”.

        Art. 13 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe familiale, Miceşti - 
zona  "Cele  Lungi"  solicitant  Şerban  Gheorghe,  Şerban  Clarisa  Genoveva,  Negru 
Viorel, Negru Violeta, Pleşa Virgiliu Ioan, Pleşa Gabriela, Pleşa Gabriel Codru.

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



de specialitate.
  Se dă cuvântul d-lui  consilier Besoiu Ioan Petru care prezintă raportul  de 

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

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

Laura Enache: "E vorba de o parcelare."
            Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu  sunt discuţii cu privire la acest PUD supun la 
vot  aprobarea  acestuia.”
           “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru  şi 2 abţineri Pleşa 
Gabriel şi Sandea Dorin Gheorghe”.

       
   Art. 14 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe unifamiliale, Bărăbanţ 
zona "Peste Vale" solicitant Pavelean Dan Gabriel. 

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

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

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

Laura Enache: “Este continuare la Cigaş, între Miceşti şi Bărăbanţ.”
Harda Doina: "Ce suprafaţă şi dimensiune are un lot?"
Baco Mihai: "340-400 m dar scrie."
Harda Doina: "Nu se respectă prevederile privind parcelarea, raportul lungime-

lăţime  loturi şi orientarea către drumul de acces. Când ajung oamenii la autorizare, la 
direcţia  de  sănătate  problema  înălţimii  casei  raportat  la  umbrire  şi  blocăm  la 
autorizări. La avizul sanitar trebuie să facă tot felul de artificii. Eu spun de mult acest 
lucru că adâncimea lotului trebuie să fie de 2 ori lăţimea tocmai pentru a putea fi 
construită o casă conform codului civil şi normelor sanitare. Dar dumneavoastră nu 
vreţi să mă înţelegeţi."

Baco Mihai:  "Doamna Harda dacă eu am  100 la stradă trebuie să am 200 
adâncimea terenului."

Laura Enache: "Da dar legea nu zice nimic de regimul de însorire."
Harda Doina: "Ba da dar este normativul 525."
Rotar Marius: "Acum noi aprobăm la nivelul acesta şi direcţia sanitară vede 

ea."
Harda Doina: "Dar aşa nu facem nici un bine nimănui."
Bărdaş  Horia:  "Dacă  ne  îmbolnăvim  de  apendicită  şi  apucăm  pe  mâna 

domnului Paveleanu."
Harda Doina: "Eu nu mă uit cine e tocmai pentru a-l proteja."
Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu  mai sunt discuţii cu privire la acest PUD supun la 



vot  aprobarea  acestuia.”
          “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru, 2 voturi împotrivă 
Harda  Doina,  Hondola  Liviu  şi  2  abţineri  Besoiu  Ioan  Petru  şi  Sandea  Dorin 
Gheorghe”.

       Art. 15 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe familiale, Oarda de 
Jos,  zona  Obreja  solicitant  Lăncrăjan  Nicolae,  Stoia  Ana,  Lipovan  Oanca,  Diana 
Sabina, Hulpe Viorica, Romoşan Gherasim.

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

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

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

 Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu sunt discuţii cu privire la acest PUZ supun la vot 
aprobarea  acestuia.”

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

          Art. 16 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe familiale Miceşti, 
zona "Cele Lungi" solicitant Gliga Vasile, Rus Cristian, Gruiţă Ioan.

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

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

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

Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru".

         Art.  17 Aprobă planul urbanistic zonal locuinţe colective,  Alba-Iulia,  str. 
Moţilor nr. 106 solicitant SC Danerom Impex Internaţional SRL, Nordab Trade SRL.

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

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

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

Besoiu Ioan Petru: “Ascultaţi-l vă rog pe domnul Cimpoieş că au fost discuţii."



Cimpoieş Pavel: "Condiţia a fost să se facă parcări câte apartamente au. Acum 
au parcări exact câte apartamente au."

Mircea Hava: "Eu cred că ar trebui să se facă parcări subterane măcar măcar un 
rând."

Harda Doina: "Cum se respectă indicatorii de spaţiu verde raportat la suprafaţa 
construită că nu mai văd nici o urmă?"

Baco Mihai: "Nici nu o să vedeţi că e totul betonat."
Harda Doina: "Să-i dăm drumul înainte. Îndesim şi betonăm totul."
Besoiu Ioan Petru: "Aveţi un răspuns?"
Baco Mihai: "Vă răspund eu că am fost acolo. Acolo e curte betonată, e ILF. 

Punem dale verzi."
Bărdaş Horia: "Cumpărăm jardiniere şi punem flori."
Harda Doina: "Vrei să faci locuinţe să stea oamenii acolo. Trebuie să le faci 

condiţii şi microclimat."
Pleşa Gabriel: "Am o întrebare pentru cine a fost acolo. E fosta curte a ILF. 

Deci nu e activitate comercială? Renunţă la activitatea comercială? Şi şi cei de la 
Nordab? Tot?"

Besoiu Ioan Petru: "Acolo scrie în bilanţul teritorial."
Harda Doina: "Unde?"
Bărdaş Horia: "La bilanţ."
Harda Doina: "Păi scrie dar unde sunt. Râdem râdem dar acolo vor locui şi vor 

trăi oameni."
Besoiu Ioan Petru: "Supun la vot dacă sunteţi de acord cu planul respectiv."
 Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu mai sunt discuţii cu privire la acest PUZ supun la 

vot  aprobarea  acestuia.”
          “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 3 abţineri 

Besoiu Ioan Petru, Harda Doina şi Sandea Dorin Gheorghe."

          Art. 18 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe familiale Miceşti, 
zona  "Şesuri" solicitant Morariu Ştefan.

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

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

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

Harda Doina: "Aceeaşi observaţie  cu dimensionarea loturilor şi poziţionarea. 
Vă rog să consemnaţi. Nu se pot construi."

Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat  cu 18 voturi  pentru,  1 vot împotrivă 

Harda Doina şi o abţinere Sandea Dorin Gheorghe".



         Art.  19 Aprobă planul  urbanistic  zonal  construire  locuinţe  familiale  str. 
Gheorghe Doja, nr. 79 solicitant Vinersar Florin Ştefan. 

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

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

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

Cimpoieş Pavel: "E vorba de parcele de 400 metri pătraţi."
Baco Mihai: "Sper că nu vorbim din nou de gaz."
Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru  şi 2 abţineri Harda 

Doina şi Sandea Dorin Gheorghe".

        Art. 20 Aprobă planul urbanistic zonal Zona Industrială, Şoseaua de Centură 
solicitant Primăria Alba-Iulia.

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

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

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

Harda Doina: "Utilităţile în zonă? Ce este şi ce se propune?
Besoiu Ioan Petru: "Este un proiect de hotărâre suplimentar. În contractul ce 

urmează să fie acceptat este propus următorul sistem: Fiecare dă necesarul de utilităţi, 
se  depune o  garanţie  pentru  realizarea  utilităţilor  de  către  cei  care  beneficiază  şi 
garanţia se va elibera numai la realizarea utilităţilor."

Harda Doina:  "Da dar  PUZ-ul  trebuie  să conţină  conceptul  de ansamblu al 
echipării tehnico-edilitare că n-am întrebat branşamente şi consumatori punctual pe 
tot.  M-am referit la conceptul general de echipare."

Besoiu Ioan Petru: "PUZ-ul conţine dar planşa unde e cu utilităţile Laura?"
Laura Enache: "Nu o am."
Harda Doina: "Şi calea la ce distanţă este?"
Rotar Marius: "Mai departe."
Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru  şi 2 abţineri Harda 

Doina şi Sandea Dorin Gheorghe".

        Art. 21 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe unifamiliale, zona 
Podei VII solicitant Sc Reggo Imobiliare.



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

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

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

Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru  şi 2 abţineri Harda 

Doina şi Sandea Dorin Gheorghe".

           Art. 22 Aprobă planul urbanistic zonal schimbare regim de înălţime clădiri int. 
str. T. Vladimirescu şi str. Oborului solicitant Nagy Dan.

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

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

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

Cimpoieş Pavel: "Aş vrea să fac o precizare. Înainte a fost avizat cu trei etaje. 
Acum s-a schimbat."

Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă Besoiu 
Ioan Petru  şi 2 abţineri Harda Doina şi Sandea Dorin Gheorghe".
          Besoiu Ioan Petru: "Motivez votul împotrivă prin modul obraznic în care au 
procedat."

       Art. 23 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe unifamiliale şi terenuri 
sportive, Partoş solicitant Bogăţan Monica. 

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

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

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

Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri Harda Doina  şi 
Sandea Dorin Gheorghe".
          



        Art. 24 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe unifamiliale, Miceşti 
solicitant Manu Adrian Radu. 

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

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

Harda Doina: "Utilităţi, apă, canal?"
Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri Harda Doina  şi 
Sandea Dorin Gheorghe"
            

            Art. 25 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe individuale, zona 
Poligon solicitant Dumitrean Viorel, Popa Ioan, Herdea Ştefan. 

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

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

Harda Doina: "Utilităţi, apă, canal?"
Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri Harda Doina  şi 
Sandea Dorin Gheorghe."

          Art. 26 Revocă art. 6 din Hotărârea nr. 353/2007 a Consiliului local privind 
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuinţă familială intravilan în 
Alba-Iulia, str. Avântului, FN solicitant Râşniţă Eugen", conform planului de situaţie 
anexat.
       Laura Enache: "Este vorba de cazul de pe strada Avântului unde s-a propus 
construirea  unei  locuinţe  individuale  pe  un  teren  foarte  aproape  de  bloc.  Prin 
deplasarea  la  faţa  locului  comisia  a  propus  revocarea  PUD-ului.  Locuitorii  de  pe 
strada Brădişor au depus o contestaţie."
                 Harda Doina: "Când v-am spus că nu e bine."
                 Besoiu Ioan Petru: "Supun la vot cine e pentru revocare."
                 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru."

           Cimpoieş Pavel: "Dacă permiteţi să mai prezentăm încă un caz care ţine de 
urbanism."
           Laura Enache: "Luna trecută a fost în şedinţă cu locuinţe colective, locuinţe 
individuale, cu terenurile de tenis. În comisie s-a discutat că acele locuinţe colective 
nu s-ar  potrivi  cu funcţiunea zonei.  Pe urmă în şedinţa  de luna trecută  s-a zis  că 
locuinţele  individuale  n-au  fost  prinse  în  PUZ   deoarece  în  PUZ-ul  iniţial  era 



restricţie de la gaz. Era 50 de metri de la conducta de gaz. Acum restricţia este de 20 
de  metri.  Dar  din  punct  de  vedere  urbanistic  trebuia  reglementat  pentru  aceste 
locuinţe individuale, să fie voie să se construiască. Dar în final votul dumneavoastră a 
fost  doar  pentru  terenurile  de  tenis.  Şi  nu  am  ştiut  ce  explicaţie  să-i  dau 
beneficiarului. Şi nu ştiu care ar fi soluţia. Sunt nişte locuinţe individuale care nu 
deranjează, cu acces la drum."
             Cimpoieş Pavel: "Să vină luna viitoare cu un PUZ fără locuinţe colective."
              

                Vine domnul consilier Sandu Cornel Stelian.

                Besoiu Ioan Petru: "La subiectul anterior doamna doreşte să spună ceva."
                Doamna Filipescu: "Am făcut o contestaţie la şedinţa din 31 martie. Sunt şi 
eu proprietară acolo, am şi eu doi copii."
           Cimpoieş Pavel: "Da dar la şedinţa anterioară am spus că se restudiază şi 
veviţi cu un PUZ."
         Doamna  Filipescu:  "Contest  terenurile  de  tenis  pentru  care  singurul  s-a 
aprobat."
              Rotar Marius: "Da dar dumneavoastră ce aveţi cu terenul de tenis?"
              Doamna Filipescu: "Suntem în acelaşi PUZ."
              Besoiu Ioan Petru: "Luaţi legătura cu doamna arhitect. S-a propus să reveniţi 
cu un PUZ în care să fie  cuprins locuinţe individuale."
           Mircea Hava: "Exact cum au spus consilierii. Dacă apare PUZ-ul cu locuinţele 
individuale, fără colective, totul e ok."

 Iese domnul consilier Cimpoieş. 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 157/2008

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

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

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 158/2008

           



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

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

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 159/2008

           24. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 1967/176/2007.
Se dă cuvântul d-nei Groza Aurica care prezintă proiectul precum şi raportul de 

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

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

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

Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru neînsuşire.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 160/2008

25. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 1722/176/2007.
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre precum 

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

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

în privinţa adoptării acestuia.”
Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru neînsuşire.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 161/2008

 26. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 109/107/2005.
 Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre precum 

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

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



obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
 Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri Harda 

Doina şi Sandea Dorin Gheorghe.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 162/2008

          27. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 4671/176/2006.
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre precum 

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

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

privinţa adoptării acestuia.”
Besoiu Ioan Petru: “Dacă sunteţi de acord supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 163/2008

 28. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 1465/176/2008. 
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre precum 

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

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 164/2008

         29. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 1468/176/2008.
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre precum 

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

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

în privinţa adoptării acestuia.”
Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu sunt obiecţiuni  supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru neînsuşire.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 165/2008



30. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 1277/176/2008.
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre  precum 

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

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

în privinţa adoptării acestuia.”
Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu sunt obiecţiuni, supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru neînsuşire.” 

S-a adoptat Hotărârea nr. 166/2008

31. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 2338/176/2008.
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre precum 

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

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

în privinţa adoptării acestuia.”
Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri Harda 

Doina şi Sandea Dorin Gheorghe.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 167/2008

32. Însuşirea documentaţiei tehnice de parcelare pentru un imobil (construcţie), 
extindere spaţiu comercial situat în Alba-Iulia, str. Energiei, nr. 18.

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

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

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

Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proiect de 
hotărâre.

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18  voturi pentru şi 2 abţineri Harda 
Doina şi Sandea Dorin Gheorghe.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 168/2008



33. Însuşirea documentaţiei tehnice de parcelare pentru un imobil (construcţie), 
extindere spaţiu comercial situat în Alba-Iulia, B-dul Revoluţiei, lângă Bl. 2AB.

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

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

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

Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri Harda 

Doina şi Sandea Dorin Gheorghe.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 169/2008

34. Revocarea Hotărârii nr. 4/2008 a Consiliului local Alba-Iulia.
Se dă cuvântul d-nei Groza Aurica care prezintă proiectul de hotărâre precum 

şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier 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.”
Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu sunt obiecţiuni  supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 170/2008

35. Revocarea Hotărârii nr. 403/2007 a Consiliului local Alba-Iulia.
Se dă cuvântul d-nei Groza Aurica care prezintă proiectul de hotărâre precum 

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

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

privinţa aprobării acestuia.”
Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu sunt obiecţiuni, supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 171/2008



36. Parcelarea unui imobil (teren-păşune) situat în Alba-Iulia (aferent zonei de 
dezvoltare).

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

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

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

Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri Harda 

Doina şi sandea Dorin Gheorghe.”

S-a adoptata Hotărârea nr. 172/2008

37. Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului Centrală Termică nr. 
31.

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

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

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

Besoiu Ioan Petru: "Preţul?"
Baco Mihai: "Dacă e licitaţie 73.000 Euro."
Hondola Liviu: "Cât? La acest spaţiu nu se găseşte altă întrebuinţare decât să 

se vândă prin licitaţie publică?"
Paul Voicu: "De aproape un an şi jumătate mă ocup de aceste spaţii care sunt 

patrimoniul public. Pentru aproape 80%  din ele am găsit altă destinaţie cu hotărârile 
luate de dumneavoastră. Aceste două centrale. Una dintre ele este situată lângă casa 
domnului Leahu din Carolinele de la gară. Ştiţi bine este o suprafaţă de 187 metri 
pătraţi. Nu se poate face nimic şi mai mult decât atât am avut solicitări de la arhitecţi 
şi de la alte persoane care să facă acţiuni care se pretează acolo: birouri, atelier de 
proiectare. Deci nu se face altceva. De aceea am propus să le scoatem la vânzare."

Vine domnul consilier Cimpoieş.

Paul Voicu: "Cealaltă centrală care o propunem spre vânzare tot în Carolinele 
dinspre Moţilor este lângă un teren privat al domnului Ciufudean care s-a dat de către 
Comisia judeţeană înapoi de 100 şi ceva de metri. Este în faţa acelor clădiri de P+2 
sau cât sunt Carolinele. Deci nici acolo nu se poate face altceva. Dumneavoastră ştiţi 
foarte bine domnule Hondola că aşi fost acolo. Eu am prezentat şi în comisie. Sunt 
spaţii mici şi între blocuri."

Hondola Liviu: "Se poate construi un bloc acolo. Vine cineva cumpără."
Baco Mihai: "Pe 200 metri pătraţi?"



Mircea Hava: "Dacă aprobaţi un bloc acolo se va construi. Şi atenţie. Fiecare 
dintre chestia asta este pe şanţurile cetăţii. Nu ştiu cine va putea face ceva acolo. El a 
fost construit de tovarăşul acela exact pe şanţurile cetăţii."

Hondola Liviu: "Atunci noi îl vindem cu 73.000 euro."
Mircea Hava: "Dacă dă cineva."
Hondola Liviu: "Şi dacă nu dă?  Ne punem şi întrebarea asta."
Mircea Hava: "Atunci să vedem ce facem."
Hondola Liviu: "Păi de aceea zic. Nu-i putem găsi altă întrebuinţare la clădirea 

aceasta?"
Maier  Eugen:  "Discuţia  a  fost  şi  în  comisie.  Cine  va cumpăra  aceste  două 

centrale va putea construi numai cu aprobarea noastră. Ce aprobăm acolo? Vom putea 
aproba numai ceva ce se încadrează în zonă."

Harda  Doina:  "Pun următoarea  întrebare.  Dacă  sunt  casate  sau sunt  pentru 
demolare de ce nu le demolăm şi amenajăm un spaţiu public mai ales că e în zona 
Cetăţii? De ce neapărat trebuie să vindem şi să facem  sau să nu facem mai ales că e 
acolo în coasta Cetăţii."

Paul Voicu: "Doamna Harda vreau să vă aduc aminte când am avut intenţia, 
acum o şedinţă sau două, cu investiţiile, lângă Şcoala nr. 6 cu CT6 să-l demolăm  şi 
să facem o parcare aţi spus să nu-l demolăm că este o valoare, să-l păstrăm şi să 
refacem studiu de fezabilitate acolo şi să facem o centrală termică acoperită. Cred că 
aşa aţi spus."

Harda Doina: "Unde se pretează da. Unde nu. Nu. Care e problema?"
Besoiu Ioan Petru: "Cred că sunt două subiecte diferite. Haideţi să-l discutăm 

pe cel în cauză."
Paul Voicu: "Nu dar nu sunteţi consecvenţi."
Harda Doina:  "Ba da.  Dar unele se pretează  pentru refuncţionalizare,  altele 

nu."
Inurean  Ioan:  "Pentru  centralele  acestea  trebuie  să  luăm  măsuri  pentru  că 

hornul acela înalt poate pica dintr-un moment în altul."
Harda Doina: "Păi luaţi."
Besoiu Ioan Petru: "După părerea mea personală, eu cred că ar trebui demolate 

pe cheltuiala Primăriei şi făcut un spaţiu public acolo."
Hondola Liviu: "Cine îl cumpără îl cumpără cu un scop. Nu îl cumpără să facă 

parcare  sau  spaţiu  verde.  Clar.  Atunci  cine  îl  cumpără  cu  73000  euro  pe  metru 
pătrat."

Sandea Dorin Gheorghe: "Şi eu sunt împotriva vânzării. Nu e vorba de licitaţia 
publică. E clar că asta e calea. Dar împotriva vânzării ţinând cont de faptul că preţul 
cub al gazului creşte ştiind bine discuţiile de perspectivă, că s-ar putea din punct de 
vedere tehnologic să fie din nou rentabile. Şi aşa nu ştiu dacă ne-am putea asuma 
responsabilitatea să demolăm, să radem şi după aceea să fim în imposibilitate. Nu 
ştiu. Se pot găsi alte destinaţii. Apropo de vânzare cumpărare. Nu le-am construit noi. 
Le-am găsit utilităţi la celelalte. Haideţi să vedem ce utilităţi le putem găsi  şi să avem 
o marjă de siguranţă în perspectivă."

Besoiu Ioan Petru: "Dacă mai aveţi ceva de spus?"
Inurean Ioan: "Da avem cereri pentru grădiniţă, pentru service."



Harda Doina: "Service între blocuri."
Rotar Marius: "Comisia a analizat cu simţ de răspundere, a găsit cea mai bună 

soluţie de moment şi anume vânzarea. Vă rog să supuneţi la vot proiectul cum e în 
mapă."

Besoiu Ioan Petru: "Domnule consilier eu cred că am pus căruţa înaintea cailor. 
Trebuie să analizăm mai întâi ce se poate face acolo din punct de vedere urbanistic."

Baco Mihai: "Ştiţi care este problema? Atunci cănd aprobaţi darea în folosinţă 
gratuită şi schimbarea destinaţiei anumitor centrale termice atunci erau discuţii de ce 
nu putem aduce noi un ban Primăriei. Acum când vrem să vindem spuneţi că poate 
facem noi ceva acolo. Bun. Ce am putea face pe 187 mp?"

Besoiu Ioan Petru: "Ce ar putea face şi cel la care vindem."
Mircea  Hava:  "Acum  e  drept  că  am  intrat  în  campanie  electorală.  Lăsaţi 

chestiunile astea. Păi dacă la fiecare trei blocuri o să facem o grădiniţă, un spital, un 
dispensar atunci poate facem şi 7 aeroporturi la Alba-Iulia pentru fiecare cartier. Unu 
pentru Partoş,  unu pentru Miceşti  şi  unu internaţional.  Tembelismele  astea nu ţin 
domnilor nici la copii de grădiniţă.  Ideea este clară.  Trebuie să arătăm că suntem 
oameni care au trecut prin viaţă. Chiar dacă unii nu au terminat nici şcoala. Hai să 
socotim ca lumea.  Le demolăm. Hotărâţi  demolarea acum. Băgăm bani în ele. Le 
demolăm şi cu 180 de metri vedem ce vom face peste 1000 de ani. Se pune iarbă că 
asta se va face. Se demolează, se curăţă şi se pune iarbă. Că dacă umblăm din om în 
om pun pariu că 80% nu ştiu unde sunt."

Besoiu Ioan Petru: "Avem poza."
Mircea Hava: "Lasă poza. Poza e aşa cum e. De aceea eu vă spun să discutăm 

cu oraşul. Grădiniţe, chestii, socoteli. La fiecare bloc câte o grădiniţă pentru doi copii. 
Habar nu avem de ceea ce înseamnă buget, cheltuială, administraţie.  Dacă trebuie 
demolate, le demolăm."

Sandea Dorin Gheorghe: "Dar trebuie studiu pentru demolare."
Mircea Hava: "Ce studiu vreţi domnule?"
 Sandea Dorin Gheorghe: "Studiu, fundamentare că se impune demolare. Se 

fac studii pentru aceasta nu după ureche domnule. Vrem demolare că aşa vrem noi. 
Facem demolare de aici  din birou.  Constatăm noi  riscurile că aşa vrem noi.  Sunt 
studii care impun demolare prin studii. Interveniţi că aici se vorbeşte după ureche. 
Trebuie studii la bază. Supuneţi la vot."

Mircea Hava: "Eu sunt de acord cu demolarea. Să le radem. Aglomerăm zona. 
Dacă intraţi printre blocuri să vedeţi că au dispărut garajele. Parcă e altă lume, alt 
aer."

Harda Doina: "Staţi să vedeţi la vară că se încing biscuiţii."
Mircea Hava: "Garajele nu se încing stimată doamnă?"
Sandea  Dorin  Gheorghe:  "Au dispărut  garajele  dar  trotuarele  sunt  pline  de 

maşini."
Besoiu Ioan Petru: "Haideţi să votăm."
Hondola Liviu: "Haideţi să găsim noi o altă modalitate, o altă destinaţie pentru 

spaţiul respectiv. Noi îl vindem să-l demolăm. Păi cine e nebunul ăla care face asta?"
Mircea Hava: "Avem două variante. Îl vindem şi acel care cumpără  va face 

ceea ce aprobaţi dumneavoastră sau îl demolăm. De ce este bine să se demoleze? 



Pentru că este în primul rând pe buza şanţului în Carolinele astea şi cealaltă parte este 
înghesuită acolo de nu poţi să treci pe lângă ea. Un bloc şi o casă."

Hondola Liviu: "Dar cine dă 73000 de euro ca să-l demoleze?"
Rotar Marius: " Avem un proiect  de hotărâre. Să-l votăm."
Mircea Hava: "Mai este încă o problemă. Sub fiecare centrală  a fost teren 

cerut de legea 10. În momentul în care eliberăm terenul trebuie să mergem până la 
capăt. În momentul în care e eliberat terenul îl dau la legea 10."

Besoiu  Ioan  Petru:  "Avem  un  proiect  de  hotărâre  domnilor.  Avem  altă 
propunere concretă din partea dumneavoastră?"

Mircea Hava: "Eu vă propun o chestiune. Rase. Sunteţi de acord cu rasul şi 
terenul rămâne acolo. Vom pune pe el iarbă, cucuruz."

Hondola Liviu: "Facem un spaţiu de joacă acolo."
Rotar Marius: "Eu cred că nu e bine. După ce o comisie a lucrat câteva zile ca 

să vadă cea mai bună soluţie venim în 10 minute să dăm peste cap  ce a propus 
comisia fără să votăm."

Paul Voicu: "Sunt două propuneri: demolarea sau vânzarea."
Rotar Marius: "Cea mai bună e vânzarea."
Sandea Dorin Gheorghe: "Haideţi să supunem la vot ce avem."
Hondola Liviu: "Da dar era un amendament acolo. Ce a spus domnul primar. 

Există varianta de demolare dacă sunteţi de acord cu ea."
Mircea  Hava:  "Domnul  nu-l  cumpără  că  cine  dă  73000  de  euro.  Nu  se 

cumpără. Băgaţi art. 2 demolare."
Hondola Liviu:  "Şi la  vânzare trebuie să băgaţi  o clauză.  Îl  cumpără pe ce 

motiv?"
Mircea Hava: "Săracul Partidul Comunist Român. Când vinzi nu poţi să pui 

clauză."
Besoiu Ioan Petru: "Supun la vot proiectul aşa cum a fost pus în mapă."

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă 
Harda Doina, Sandea Dorin Gheorghe şi 5 abţineri Abrudeanu Mircea Vasile, Besoiu 
Ioan Petru, Creţu Simion, Hondola Liviu şi Pleşa Gabriel.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 173/2008

38. Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului Centrală Termică nr. 
22.

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

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

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni  în  privinţa  adoptării  acestuia.”e  dă  cuvântul  d-lui  Radu  Oancea  care 
prezintă proiectul de hotărâre, precum şi raportul de specialitate.



Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă 

Harda Doina, Sandea Dorin Gheorghe şi 5 abţineri Abrudeanu Mircea Vasile, Besoiu 
Ioan Petru, Creţu Simion, Hondola Liviu şi Pleşa Gabriel.”

S-a adoptata Hotărârea nr. 174/2008

39. Aprobarea asocierii dintre Consiliul local al municipiului Alba-Iulia şi SC 
Grup Corint SA.

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

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

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

Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu  sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru  şi 2 abţineri Harda 

Doina şi Sandea Dorin Gheorghe.”

S-a adoptata Hotărârea nr. 175/2008

40. Aprobarea vânzării  prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în 
Alba-Iulia, str. Drăgăşani, nr. 35.

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

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

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

Besoiu  Ioan  Petru:  “Dacă  nu  mai  sunt  discuţii  supun  la  vot  aprobarea 
acestuia.”

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

S-a adoptata Hotărârea nr. 176/2008

41. Revocarea HCL nr. 361/2006 şi aprobarea vânzării prin negociere directă  a 
unui imobil (teren) situat în Alba-Iulia, str. Take Ionescu, nr. 35.

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

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



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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 177/2008

42.  Aprobarea  vânzării  unui  imobil-locuinţă  situat  în  Alba-Iulia,  str. 
Trandafirilor (dr. Camil Velican), nr. 20 - este retras de pe ordinea de zi.

Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre.
Rotar Marius: "La proiectul cu numărul 42 de curtea lui Milaciu era vorba. De 

spaţiul de acolo. Acolo sunt foarte mulţi romi care au şi ei  dreptul să cumpere, să 
facă orice. Însă majoritatea au construit fără autorizaţii.  Dacă vă uitaţi  în curte vă 
îngroziţi. Acum în ultimele zile au ridicat încă cinci căsuţe. De câte 20-30 de metri 
pătraţi  fiecare.  Fiecare  dintre  ei  îşi  aduc  toate  neamurile  şi  de  la  5  câţi  erau  cu 
contract de închiriere au ajuns la 30."

Besoiu Ioan Petru: "Supun la vot dacă sunteţi de acord cu propunerea comisiei 
de amânare."

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

43. Modificarea HCL nr. 198/2007  privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi 
taxelor locale pe anul 2008 avându-se în vedere nivelurile stabilite pe anul 2007.

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

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

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

Besoiu  Ioan  Petru:  “Dacă  nu  sunt  discuţii  supun  la  vot  aprobarea   acestui 
proiect.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 178/2008

44. Modificarea Hotărârii nr. 137/2008 a Consiliului local Alba-Iulia.
Se dă cuvântul d-nei Rânghet Georgeta care prezintă raportul de specialitate şi 

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

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
        Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
 Besoiu Ioan Petru: "Comisia aţi avizat pe 10 ani?"



 Rânghet Georgeta: "Proiectul de hotărâre a fost cu 100 mp iar în şedinţă s-a 
modificat  la 150 mp. S-a modificat numai suprafaţa."

Maier Eugen: "Da noi am venit cu amendamentul dar nu s-a făcut."
Hondola Liviu: "A fost o greşeală. De data trecută a fost pe 10 ani."
Besoiu Ioan Petru: "Eu am o propunere. Să se încheie anual cu posbilitatea de 

prelungire cu acordul părţilor."
Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu mai  sunt discuţii  supun la vot aprobarea acestui 

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 179/2008

45. Aprobarea scoaterii din funcţiune şi casării unor mijloace fixe
 Se  dă  cuvântul  d-lui  Ioan  Inurean  care  prezintă  raportul  de  specialitate  şi 

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

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Harda Doina: "A mai fost o dată."
Rotar Marius: "S-a amânat."
Harda Doina: "Acum e mai rău. La câţi ani?"
Rotar Marius: "A fost vorba de tribună. Acum e vorba de gazon."
Harda Doina: "Nu prima poziţie e tribuna."
Rotar Marius: "Nu. A fost amânat. A fost discuţia că s-a mutat dincolo şi cine 

nu vrea să înţeleagă, să le vadă. Acum e rezolvată."
Harda Doina: "Da e rezolvată. Acum trecem din domeniul public în domeniul 

privat ceva pe care e deja construit altceva. Ne distrăm şi casăm. Domnule la câţi ani 
se fac şi treburile astea?”

Baco Mihai: “Se fac anual.”
Harda Doina: “Şi molul de când e construit?”
Besoiu Ioan Petru: “Articolul 1 vă rog să-l verificaţi. Pot să aproba casarea dar 

nu pot să aprob trecerea din domeniul public în domeniul privat  după ce s-a construit 
ceva  pe  acest  teren.  Casarea  o  înţeleg.  A rămas  în  contabilitate  valoarea  rămasă 
neamortizată. Eu aşa o ştiu.”

Baco Mihai: “Supune la vot.”
Pleşa Gabriel: “Am o întrebare aici. Fierul vechi. 14000 lei numai s-a estimat 

cât se obţine sau s-a şi vândut?”
Paul Voicu: “S-a estimat.”
Pleşa Gabriel: “Mulţumesc.”
Besoiu Ioan Petru: “Supunem la vot aşa cum este. Staţi să verificăm că eu aşa 

ştiu  că  s-a  făcut  la  vremea  respectivă  trecerea  din  domeniul  public  în  domeniul 
privat.”

Rotar Marius: “Domnule preşedinte haideţi să lămurim trecerea. E vorba de 



trecerea numai a terenului. Nu-i vorba de tribună.”
Besoiu Ioan Petru: “Hotărârea  de casare eu nu o votez astăzi cu acea formulare 

pentru că e ilegală.”
Rotar Marius: “Domnule preşedinte eu propun modificarea acestui proiect de 

hotărâre.  Să  scoatem  aprobă  trecerea  din  domeniul  public  în  domeniul  privat  şi 
rămâne scoaterea din funcţiune şi casarea.”

Mircea  Hava:  “Terenul  respectiv  pe  care  era  pus  gazonul  a  fost  trecut  din 
domeniul public în domeniul privat  şi a rămas pe el nenorocirea asta pe care trebuia 
să o casăm atunci.”

Rotar  Marius:  “Domnule  primar  propun  modificarea  în  sensul  că  ştergem 
aprobă  trecerea  din  domeniul  public  în  domeniul  privat  şi  rămâne  scoaterea  din 
funcţiune şi casarea.”

Besoiu  Ioan  Petru:  “Supun  la  vot  dacă  sunteţi  de  acord  cu  scoaterea  din 
funcţiune şi casarea.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri Harda 
Doina şi Sandea Dorin Gheorghe.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 180/2008

46.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  unui  act  adiţional  la 
contractul de asociere nr. 8482/2008 încheiat între Consiliul local şi SC Media Young 
SRL - este retras de pe ordinea de zi.

47. Proiect  de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Societate de 
Transport Public SA Alba-Iulia a unor imobile (terenuri).

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

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

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

Maier Eugen: “Am mai discutat şi în comisie. Nu faceţi confuzie. Este vorba 
de abonamente nu de bilete.”

Baco Mihai: “Biletele sunt automate.”
Mircea  Hava:  “Singurul  amendament  în  comisie  a  fost  pe durata  existenţei 

contractului cu Societatea de Transport Public.”
Baco Mihai: “Şi când vine altcineva îşi ia chioşcul şi pleacă?”
Maier Eugen: “Ca să nu favorizăm numai societatea aceasta preia acest avantaj 

cine va veni.”
Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu mai sunt discuţii  supun la vot aşa cum a fost 

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 181/2008



48. Proiect de hotărâre privind încheierea unor contracte privind ocuparea unor 
suprafeţe  de  teren  şi  realizarea  unor  investiţii  în  Zona  de  Dezvoltare  Economică 
Alba-Iulia.

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

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

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

Hondola Liviu: “Aici cuprinde şi vânzarea. Eu nu văd sensul vânzării terenului 
către firma respectivă. Dacă cel care cumpără acolo poate mâine dă faliment. După ce 
cumpără terenul. Şi-l vinde la careva care face un depozit acolo. Deci care e interesul 
în zona respectivă? Deci care e interesul acolo? Să dezvoltăm zona industrială, să 
creăm locuri de muncă?”

Cimpoieş Pavel: “Domnule consilier aţi citit proiectul de hotărâre?”
Hondola Liviu: “Da l-am citit.”
Cimpoieş Pavel: “Vânzarea se va face după realizarea investiţiei.”
Hondola Liviu: “Da sunt de acord cu dezvoltarea dar mă opun vânzării.”
Cimpoieş Pavel: "Se va vinde la preţul stabilit  prin raportul de evaluare anexat 

respectiv 7 Euro/mp inclusiv TVA."
Besoiu Ioan Petru: “Este un aspect pe care îl ştim cu toţii. Hotărârea are un 

articol,  bun sau rău, prin care am aprobat că toţi  membrii  comisiei  au jucat după 
aceste reguli. Hotărârea aprobată acum 2 sau 3 luni în care apare această prevedere. 
Cei care fac investiţie mai mare de atât au dreptul să cumpere terenul.”

Mircea Hava: “Nici o firmă nu are banii cash. Nici chiar firmele mari. Toată 
lumea se împrumută. Este dorinţa noastră de a face ceva. Ce-o fi peste 20 de ani vom 
vedea.  Dar dacă sunt totuşi 2 firme care vor să facă ceva eu zic că este bine. Hotărâm 
prima  zonă  de  dezvoltare  cu  cap  şi  coadă  în  zona  asta.  Prima  chestiune  în  care 
investitorii sunt hotărâţi să intre şi chiar presează să-şi facă treaba. Vreţi votaţi. Nu 
vreţi, nu votaţi. Motivaţi.” 

Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot  proiectul aşa cum a 
fost prezentat în mapă.”

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

Domnii consilieri Creţu Simion, Hondola Liviu şi Pleşa Gabriel sunt de acord 
cu dezvoltarea fără vânzare.

S-a adoptat Hotărârea nr. 182/2008

49.  Proiect  de  hotărâre  privind  majorarea  cotizaţiei  Consiliului  local   al 
municipiului Alba-Iulia la Asociaţia "Fotbal Club Unirea 1924" pe anul 2008.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel Stelian care prezintă raportul de 



avizare  din partea  comisiei  de studii,  prognoze economico-sociale,  buget,  finanţe, 
servicii publice, comerţ.

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

     Bărdaş Horia: “Ca să terminăm şi noi mandatul în linişte vă rog să ne mai 
ajutaţi încă o dată casă putem plăti şi finanţele şi să terminăm campionatul cu bine. 
Soarta echipei să o hotărască apoi Consiliul local care va veni.”

      Harda Doina: “Sunt şi eu de acord să ajutăm fotbalul. Dar am mai făcut şi alte 
solicitări,  fiind  parte  totuşi  în  această  asociaţie,  să  vedem  cum  s-au  cheltuit 
miliardele.  Măcar  sintetic.  Vă  rog  să  consemnaţi  poate  în  ultima  şedinţă  ni  se 
vaprezenta."

Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot aprobarea  acestui 
proiect.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 183/2008

50.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării  HCL nr.  380/27.  12. 
2004, referitoare la realizarea obiectivului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu 
apă  -  finalizarea  obiectivelor  de  investiţii  din  localitatea   Alba-Iulia,  jud.  Alba", 
finanţate prin Programul Phare 2002/Samtid - faza I".

 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.”

Harda Doina: Când se termină?”
Besoiu  Ioan  Petru:  “S-au  refăcut  achiziţiile  şi  ultimul  termen  este  luna 

septembrie.”
 Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot aprobarea  acestui 

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 184/2008

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

Popa Pavel: “Propun ca şedinţa de luna viitoare  să aibă loc în data de 27 mai”.
“Propunerea fiind supusă la vot, aceasta s-a aprobat cu 21 voturi pentru”.

III. DIVERSE

- Se dă cuvântul domnului primar Mircea Hava.



 Mircea Hava: “Domnule preşedinte trebuie să vă anunţ că am primit de la 
Ministerul  dezvoltării  lucrărilor  publice  şi  locuinţeloraprobarea  primelor  proiecte 
aferenteprogramelor Urbach 2. Nu ştiu dacă vreţi să vă citesc tot. Aveţi aici tot ce 
înseamnă Urbach 2. Să vă spun oraşele care au fost selecţionate. Sunt 8 proiecte cu 
participare  românească:  Oradea,  Timişoara,  Sibiu,  Alba-Iulia,  Galaţi,  Târgovişte, 
Săcele respectiv Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba-Iulia,  AIDA. N-am 
făcut această asociere pe gratis. Sunt programe care merg de la 700.000 de euro. Este 
excepţional că am ajuns aici. Cred că trebuie să mulţumim Direcţiei Programe. Asta 
înseamnă multe deplasări.”

Harda Doina: “Dar cu folos.”

- Se dă cuvântul doamnei Rânghet Georgeta.
Rânghet Georgeta: “Avem Hotărârea nr. 56/2008 prin care s-a aprobat asocierea cu 
Clubul de şah. Prefectura ne-a făcut procedura prealabilă pentru asocierea cu şahul. 
Ce facem. O menţinem?”

Besoiu Ioan Petru: “Supun la vot menţinerea hotărârii dacă sunteţi de acord.”
“Fiind supusă la vot aceasta a fost votată cu 18 voturi pentru menţinere şi 2 

abţineri Harda Doina şi Sandea Dorin Gheorghe.”

- Se dă cuvântul doamnei Rânghet Georgeta.
Rânghet Georgeta.  “De la Organizaţia  municipală  PSD avem o cerere.  Este 

vorba  de  hotărârea  din  31  martie  prin  care  s-a  aprobat  organizarea  zilelor 
municipiului în data de 23-25 mai şi solicită schimbarea.”

Sandea  Dorin  Gheorghe:  “Noi  am  solicitat  doar  decalarea  după  15  iunie 
deoarece este vorba de 4 miliarde. Nu cred că este o acţiune civică şi pentru a înlătura 
toate suspiciunile. În caz contrar vom acţiona în instanţă.”

Besoiu Ioan Petru: “Supun la vot menţinerea hotărârii dacă sunteţi de acord.”
“Fiind supusă la  vot  aceasta  a fost  votată cu 16 voturi  pentru menţinere,  3 

abţineri  Creţu  Simion,  Hondola  Liviu,  Pleşa  Gabriel  şi  2  voturi  împotrivă  Harda 
Doina şi Sandea Dorin Gheorghe.”

- Se dă cuvântul domnului secretar Marcel Jeler.
Marcel Jeler: “Mai avem la diverse depusă de către Marchiş Maria  şi Petraşcu 

Iosif o cerere de revocare a Hotărârii  nr. 108 din 31 martie 2008 prin care a fost 
aprobat  PUZ-ul  “Extindere  perimetru  intravilan  Calea  Moţilor  municipiul  Alba-
Iulia.”

Besoiu Ioan Petru: “Supun la vot menţinerea hotărârii dacă sunteţi de acord.”
“Fiind supusă la vot aceasta a fost votată cu 19 voturi pentru menţinere şi 2 

abţineri Harda Doina şi Sandea Dorin Gheorghe.”

Alba Iulia, 30 aprilie 2008

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,   SECRETAR, 



             Consilier                                                                 
      Besoiu Ioan Petru                                                 Marcel Jeler       
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