
  

         ROMANIA                             
    JUDETUL ALBA 
MUNICIPIUL ALBA IULIA 
    CONSILIUL LOCAL

                                               PROCES  -   VERBAL

                         Incheiat în data de  31 iulie  2007, în cadrul şedinţei 
ordinare  a Consiliului local al municipiului Alba Iulia.
                         Sedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei 
nr.663/2oo7 a Primarului municipiului Alba Iulia.
                        
                        Domnul consilier  Popa Pavel
                      “ In 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. In acest sens vă rog să faceţi 
propuneri.”
                 Cimpoies Cornel : “ Propun să fie ales preşedinte al 
şedinţei d-nul consilier   Opincariu Constantin Aurel.”
               “ Propunerea fiind supusă la vot, aceasta s-a aprobat cu 20 
voturi pentru.”
               Popa Pavel:” Si acum în calitate de preşedinte ales, d-l 
consilier  Opincariu Constantin Aurel , urmează să conducă lucrările 
şedinţei."
               Opincariu Constantin:" Din totalul de 21 de consilieri aleşi, 
sunt prezenţi 20 consilieri,lipseşte d-nul consilier  Anghel Marius 
,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 
Bogatan Ioan d-l Toaca Robert – şef serviciu administratie publica 
locala , juridic contencios, autoritate tutelara , d-na Aurica Groza -Sef 
serviciu Comunitar pentru cadastru si Agricultură ,Inurean Ioan – sef 
serviciu administrarea domeniului public si privat,  d-na Delia 



Cristescu – director al Serviciului de Asistentă Socială, d-na Lucia 
Man sef birou resurse umane, d-na Rânghet  Georgeta - Consilier 
Juridic, d-na Potopea Dana consilier juridic ,precum şi presa." 
                   Toaca Robert :” Acum supun la vot daca sunteti de acord 
cu aprobarea procesului  verbal  al sedintei ordinare din 26 iunie 2007 
al Consiliului local al municipiului Alba Iulia.”
                   „ Fiind supus  la vot procesul  verbal, acestea s-a aprobat 
cu 19 voturi pentru si un vot impotriva  d-na Harda Doina.” 
                   Opincariu Constantin:“ Si acum prezint în proiect 
următoarea 

                                  ORDINE DE ZI 
Proiecte de hotărâri privind:

    1.  Participarea  Consiliului  local  Alba-Iulia  la  Programul  de 
finanţare Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administraţiei 
la nivel local cu proiectul „Dezvoltarea capacităţii Serviciului Public 
Poliţia Comunitară Alba-Iulia”.

  2.  Participarea  Consiliului  local  Alba-Iulia  la  Programul  de 
finanţare  Fondul  de  Modernizare  pentru  Dezvoltarea 
Administraţiei la nivel local cu proiectul „Dezvoltarea capacităţii  - 
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă”.
  3.  Aprobarea  listei  de  priorităţi  pentru  anul  2007  în  vederea 
repartizării locuinţelor pentru tineri destinate închirierii.

      4.  Aprobarea  listei  de  repartizare  a  locuinţelor  pentru  tineri 
destinate închirierii din blocul ANL, str. Livezii, nr. 46/48.
       5.  Alocarea  unor  sume  de  bani  pentru  activităţi  culturale  şi 
sportive.

6. Aprobarea asocierii între Consiliul local Alba Iulia şi Fundaţia 
PAEM Alba în cadrul proiectului „Caravana Verde”.
7.  Deplasarea  a  2  persoane  din  cadrul  Serviciului  public  de 
asistenţă socială în Grecia, în perioada 9-18 iulie 2007.
8. Alocarea unei sume de bani din bugetul local pe 2007 pentru 
asigurarea accesului la reţeaua de apă potabilă pentru un număr 
de 23 cazuri sociale.
9.   Aprobarea tarifelor de salubritate pentru persoane fizice şi 
juridice.

10. Asocierea Consiliului local Alba-Iulia cu Consiliul Judeţean 
Alba  şi  cu  consiliile  locale  ale  municipiilor,  oraşelor  şi 
comunelor  judeţelui  Alba  în  scopul  înfiinţării  Asociaţiei  de 



Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Alba”.
11.  Aprobarea  unor  Planuri  Urbanistice  de  Detaliu  pentru 
amplasarea  şi  realizarea  unor  construcţii  în  municipiul  Alba 
Iulia:
- . AMPLASARE TOTEM, STR. IULIU MANIU, solicitant SC 
BANK LEUMI  
-CONSTRUIRE CASA,  ZONA ”DEALUL FURCILOR”, FN, 
solicitant STANEA MIHAELA ADRIANA

− AMENAJARE  SPALATORIE,  B-DUL  REVOLUTIEI, 
solicitant SC. MAGNAT CONS S.R.L.

− CONSTRUIRE  SPALATORIE  AUTO,  EXTINDERE  HALA 
EXISTENTA,  AMPLASARE  RAMPA  REPARATII  AUTO, 
STR.  GARII, BARABANT, solicitant SC ULPIA TRAIANA 
SRL

− REALIZARE ACCES, STR. SEPTIMUS SEVERUS, solicitant 
FODORAN IOSIF FODORAN CORINA

− MODIFICARE  PUD  NR.  19/2006  APROBAT  PT. 
CONSTRUIRE  SPALATORIE  AUTO  SI  CORP 
ADMINISTRATIV  P+M,  STR.  BUCURESTI,  NR.  96, 
solicitant BENCHEA DANIEL SI BENCHEA CLAUDIA

− EXTINDERE  SPATIU  COMERCIAL,  PIATA  CENTRU, 
solicitant TODOR VASILE

− SCHIMB  DE  DESTINATIE  DIN  SEDIU  FIRMA  IN 
COMPLEX SPORTIV,  STR. LIVEZII NR 35E, solicitant SC 
PAAMS SRL

− CONSTRUIRE  CLADIRE  BIROURI,  STR. 
TRANDAFIRILOR  NR.  13,  solicitant  JIDVEIAN  OVIDIU 
VIOREL SI OTVOS ELENUTA

− AMPLASARE STATIE GPL SI REFACERE DEPOZIT GIPS-
CARTON,  B-DUL  REPUBLICII  35-39,  solicitant  SC 
BULROM GAS SRL; SC FAST GALLERY SRL

− AMPLASARE LOCUINTE COLECTIVE, STR. TRAIAN NR 
28, solicitant SC LA MARCA GRUP SRL  

− AMPLASARE  RELEU  DEALUL  FURCILOR,  DEALUL 
FURCILOR, solicitant ORANGE ROMANIA

− EXTINDERE  PE  VERTICALA  SI  REFATADIZARE 
PENTRU  SCHIMB DE  DESTINATIE  DIN LOCUINTA  IN 
CENTRU  CULTURAL  SI  RECREERE,  STR.  NICOLAE 
IORGA, NR. 7, solicitant PETREAN CRISTIAN NICOLAE  

− AMENAJARE  “CENTRU  JUDETEAN  PENTRU 
PROMOVAREA  TURISTICA  IN  DOMENIUL 



VITIVINICOL”,  ZONA  SANTURILE  CETATII  VAUBAN, 
solicitant CONSILIUL JUDETEAN ALBA

− AMENAJARE DEPOZIT SI SPATII PENTRU DEGUSTARE 
VINURI, ZONA SANTURILE CETATII VAUBAN, solicitant 
SC AGROPRODVIT SRL

− EXTINDERE LOCUINTA – STR. TAKE IONESCU NR.35 - 
BARNAU STELIAN

− CONSTRUIRE CASE DE VACANTA, BARABANT – STR. 
TURNATORIEI, solicitant COZMA NICOLAE  

− EXTINDERE  PE  VERTICALA  SI  REALIZARE  ACCES, 
STR. TEILOR NR 15 B, solicitant BALI MIHAI  

− CONSTRUIRE  LOCUINTE  COLECTIVE,  B-DUL 
REPUBLICII, STR. EMIL RACOVITA, solicitant SC ROXAL 
CONSTRUCT  SRL, SC NIK BAU  SRL

− PUZ-  BULEVARDUL  FERDINAND  I  –  ZONA  GARA, 
BULEVARDUL  FERDINAND  I,  solicitant  SC  ROXAL 
CONSTRUCT  SRL

     12. Propunerea de atribuire în proprietate a terenului aferent 
caselor particulare.
   13 . Propunerea de atribuire în proprietate a terenului aferent 
apartamentelor.
     14. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 3237/176/2007.
     15. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 2977/176/2007.
     16. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 18/176/2005.
     17.Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 2570/176/2007.
     18.Parcelarea  unui  imobil  (teren)  situat  în  Alba-Iulia,  str. 
Arinilor,  nr. 1.

       19. Completarea Hotărârii nr. 185/2007 a Consiliului local Alba-
Iulia.
       20. Aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Consiliul 
local Alba-Iulia şi Consiliul Judeţean Alba.
      21. Modificarea Hotărârii nr. 194/2007 a Consiliului local privind 
rezilierea  contractelor  de  închiriere  şi  aprobarea  concesionării  prin 
negociere directă a unor imobile (terenuri) situate în municipiul Alba 
– Iulia.
      22. Modificarea  anexei la Hotărârea nr. 147/2007 a Consiliului 
local  privind  asocierea  Consiliului  local  cu   SC   UTILAJ 
TRANSPORT S.A.
       23. Aprobarea vânzării, la licitaţie publică, a unui imobil (teren) 
situat în Alba -Iulia, str. Digului, F.N.
          24 . Aprobarea vânzării, prin negociere directă, a unui imobil 



(teren) situat în Alba- Iulia, str. Tudor Vladimirescu, F.N.
          25.Aprobarea vânzării, prin negociere directă, a unui imobil 
(teren) situat în Alba- Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 32.
        26. Declararea ca domeniu privat al municipiului Alba-Iulia şi 
aprobarea vânzării, prin negociere directă, a unui imobil (teren) situat 
în Alba-Iulia, str. Nufărului, nr. 14.

 27.  Aprobarea  actului  adiţional  la  contractul  de  delegare  de 
gestiune  prin  concesiune  nr.  30480-611/2005  către  SC  APĂ 
CTTA SA Alba – Iulia.

         II.Stabilirea datei şedinţei Consiliului local pe luna   august 
2007.

III. D i v e r s e :

                Opincariu Constantin: " Dacă pe lângă aceste proiecte 
de hotărâri mai sunt şi altele  care nu pot fi amânate, vă rog să 
vă înscrieţi la cuvânt."

               Toaca Robert: " Mai dorim să punem în discuţie 
urmatoarele proiecte de hotărâri : privind  inchirierea prin 
licitaţie publică a unui teren pentru amplasarea unui chiosc 
alimentar pentru desfacere produse de panificatie; privind 
deplasarea unei delegatii formată din 3 persoane la 
Szekesfehervar, Ungaria în perioada 22-27 august 2007; 
privind insusirea documentaţiei de parcelare a imobilului 
(constructie) situat in Alba Iulia B-.dul Revoluţiei nr.73 Bloc 
A 17.”

                  Cimpoies Cornel: „ Domnilor consilieri propun in 
completarea PUD-urilor sa se mai discute inca doua PUD- uri 
si anume PUD – schimb de destinaţie şi extindere spaţiu 
comercial B-dul Revoluţiei Bl.2 AM ap.3 Alba Iulia şi PUD – 
construire pavilion comercial şi staţie autobuz B-dul 
Revoluţiei Zona Spitalul de urgenţă.”

                   Hava Mircea: Domnilor consilieri se retrag de pe 
ordinea de zi punctul 20 iar de la PUD-uri PUD-ul  9 iar 
pentru PUD-urile de la punctele 4, 14 şi 15 propun 
amanarea”.

                   Opincariu Constantin : „ Dacă nu mai sunt alte 
proiecte de hotărâri atunci supun la vot dacă sunteţi de acord 
cu aprobarea ordinii de zi prezentată împreună cu propunerile 
care s-au făcut în vederea completării şi modificării acesteia.” 



                      "Fiind supusă la vot  ordinea de zi împreună cu 
propunerile făcute în vederea modificării şi completării 
acesteia,  aceasta s-a aprobat cu  19  voturi pentru şi o 
abţinere Harda Doina."

                              Opincariu Constantin  : " 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.”
               "Propunerea fiind supusă spre aprobare consiliului local 
aceasta s-a aprobat cu 20  voturi pentru."
               „ D- l  Toaca Robert  la fiecare punct din ordinea de zi 
anuntă qvorumul care trebuie intrunit in vederea aprobarii proiectelor 
de hotărâri.”                                        
            *  In continuare se trece la dezbaterea punctului 1  din ordinea 
de zi.
         
1.   Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului local Alba 
Iulia la Programul de finanţare Fondul de Modernizare pentru 
Dezvoltarea Administraţiei la nivel local cu proiectul „ Dezvoltarea 
capacitaţii Serviciului Public Politia Comunitara Alba Iulia.”

        - Se dă cuvântul d-nei Crina Iacob  , care prezintă raportul de 
specialitate precum si proiectul de hotarare.
        - Se dă cuvântul d-lui consilier  Creţu Simion, care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotărâre din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
                    Creţu Simion:” Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
                    Opincariu Constantin : „ Dacă nu  mai sunt obiecţiuni în 
privinţa aprobării proiectului de hotărâre prezentat, atunci supun la 
vot dacă sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3,4,5,6  din cadrul 
acestuia.”
                „ Fiind supuse la vot art.1,2,3,4,5,6  din proiectul de 
hotărâre, acestea se aprobă cu 20 voturi pentru.”
                   Opincariu Constantin: „ Acum supun la vot dacă sunteţi 
de acord cu aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu articolele 
aşa cum s-au votat.”
                „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
articolele aşa cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 20 voturi pentru.”
                              
                              S-a adoptat Hotărârea nr.242/2007



                                                    
            2. Proiect de hotarare privind participarea Consiliului local 
Alba Iulia la Programul de finanţare Fondul de Modernizare pentru 
Dezvoltarea Administraţiei la nivel local cu proiectul „ Dezvoltarea 
capacităţii – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.”

            - Se dă cuvântul   d-nei   Crina Iacob ,  care prezintă raportul 
de specialitate , precum şi proiectul de hotărâre.
            - Se dă cuvântul d-lui consilier  Creţu Simion, care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotărâre din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
                   Creţu Simion: " Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia."
                  Opincariu Constantin: " Dacă nu mai sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre prezentat , atunci supun la vot dacă 
sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2, 3 , 4, 5 şi 6  din cadrul 
acestuia."
                         " Fiind supuse la vot art.1,2,3,4,5 şi 6   din cadrul 
proiectului de hotărâre prezentat ,acestea s-au aprobat cu  20  voturi 
pentru.”                   
                     Opincariu Constantin : " Acum supun la vot dacă sunteţi 
de acord cu aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu articolele 
aşa cum s-au votat."
                  " Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
articolele aşa cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 20 voturi pentru.”
               
                               S-a adoptat Hotărârea nr.243/2007
     

            3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea listei de prioritaţi 
pentru anul 2007 în vederea repartizarii locuinţelor pentru tineri 
destinate inchirierii.
             - Se dă cuvântul d-nei Fara Luminita , care prezintă raportul 
de specialitate , precum şi proiectul de hotărâre.
           - Se dă cuvântul d-lui consilier  Cornea Vasile, care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotărâre din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
                 Cornea Vasile:” Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
                   
           Fara Luminita : Este vorba de lista pentru doua locuinte 



ramase disponibile in Blocul nr.46, 48 .”
           Hava Mircea: Nu putem scoate conform legii chiriasii.”
           Harda Doina: „ Proiectul de hotarare nu a fost introdus în 
comisia obisnuită, consider ca nu este o problema oarecare am fost 
obstrucţionata sa-mi fac treaba in calitate de consilier.”

            Opincariu Constantin : „ Dacă nu mai sunt discuţii în privinţa 
aprobării  proiectului de hotărâre prezentat, atunci supun la vot dacă 
sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2 şi 3  din cadrul acestuia.”
             „ Fiind supuse la vot art.1,2 şi 3 din proiectul de hotărâre, 
acestea s-au aprobat cu 18 voturi pentru, un vot impotriva Harda 
Doina si o abţinere Sandea Dorin.”
               Opincariu Constantin: „ Acum supun la vot dacă sunteţi de 
acord cu aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu articolele aşa 
cum s-au votat.”
             „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
articolele aşa cum s-au votat , acesta s-a aprobat cu 18 voturi pentru 
un vot impotriva Harda Doina si o abţinere Sandea Dorin.”

                           S-a adoptat Hotărârea nr.244/2007.

               4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea listei de repartizare 
a locuinţelor pentru tineri destinate inchirierii din Blocul ANL, 
str.Livezii , nr.46-48
 
               - Se dă cuvântul d-nei  Fara Luminita  , care prezintă 
raportul de specialitate , precum şi proiectul de hotărâre.
− Se da cuvantul d-lui consilier  Cornea Vasile, care prezinta 

raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
              Cornea Vasile:” Comisia avizat favorabil proiectul de 
hotarare si nu avem obiectiuni in privinta aprobarii acestuia.” 
Opincariu Constantin : „ Dacă nu sunt obiecţiuni în privinţa 
aprobării proiectului de hotărâre prezentat, atunci supun la vot 
dacă sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2, 3 şi 4  din proiectul de 
hotărâre.”

             „ Fiind supuse la vot art.1,2,3  şi 4 din proiectul de hotărâre, 
acestea s-au aprobat cu  18 voturi pentru un vot impotriva Harda 
Doina si o abţinere Sandea Dorin.”
                 Opincariu Constantin: „ Acum supun la vot dacă sunteţi de 



acord cu aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu articolele aşa 
cum s-au votat.”
               „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
articolele aşa cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 18 voturi pentru 
un vot impotriva Harda Doina si o abţinere Sandea Dorin.”

                              S-a adoptat Hotărârea nr.245/2007.
 
               5. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani 
din bugetul local pentru activităti culturale şi sportive.

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

                   - Se da cuvantul d-nei consilier  Cornea Vasile, care 
prezintă raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea 
comisiei pentru activităţi ştiintifice, învaţamant, cultură, sanatate, 
protecţie sociala, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului.

                Cornea Vasile : Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare.
               - Se da cuvantul d-lui consilier Plesa Gabriel, care 
prezintă raportul de avizare din partea comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică si disciplina, relaţii cu 
publicul, probleme ale minorităţilor, apararea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
             Pleşa Gabriel : „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare si nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”

                Cornea Vasile: Eu nu sunt de acord sumele sunt prea mari 
eu spun sa le aprobam maxim 100 de milioane ma refer la art.5 din 
proiectul de hotarare .Eu propun sa se excluda art .5 din proiectul de 
hotarare si sa fie discutat din nou in comisie.
                Harda Doina: „ Subscriu la ceea ce a spus d-l Cornea.”
                Besoiu Ioan: „ Mie mi se pare suma de 6 milioane de lei 
prea mica pentru acesti sportivi care isi dau sufletul pe teren. Si eu 
propun amanarea art.5 din proiectul de hotarare.”
                Cornea Vasile: „ Comisia propune sa se amane acest art 5 
pana la sedinta viitoare deoarece aceste sume mai trebuiesc discutate 
in comisie.”
                 Baco Mihai: „ Eu spun sa facem o grila.”
                 Fara Luminita : „ Mai am o cerere cu privire la rezultatele
obţinute la campionatul de sah pentru juniori în Serbia.”
                 Cornea Vasile: „ Propun ca aceasta cerere sa se amane si sa 



se discute in comisia de specialitate a consiliului local.”
                 Besoiu Ioan: „ Trebuia sa treaca prin comisie.”
                  Plesa Gabriel: „ Sunt de acord cu amanarea dar nici sa nu 
amanam prea mult si la sedinta viitoare sa rezolvăm problema.”  

                 Opincariu Constantin: „ Supun la vot daca sunteţi de acord 
cu amanarea dezbaterii art.5 din proiectul de hotarare.”
                „Propunerea fiind supusa la vot, aceasta sa aprobat cu 20 
voturi pentru.”
                 Opincariu Constantin: „ Dacă nu  mai sunt obiecţiuni în 
privinţa aprobării proiectului de hotărâre prezentat, atunci supun la 
vot dacă sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2, 3,4,6,7   din cadrul 
acestuia.”
            „ Fiind supuse la vot art.1,2,3,4,6 şi 7   din proiectul de 
hotărâre, acestea se aprobă cu 20 voturi pentru.”
               Maier Eugen: „ Acum supun la vot dacă sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu articolele aşa cum s-au 
votat.”
            „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
articolele aşa cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 20  voturi pentru.”

                       S-a adoptat Hotărârea nr.246/2007

 6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea asocierii intre 
Consiliul local Alba Iulia si Fundaţia PAEM Alba in cadrul 
proiectului „ Caravana Verde”.
                  -  Se dă cuvântul d-nei  Fara Luminita , care prezintă 
raportul de specialitate , precum şi proiectul de hotărâre.”

                     -  Se da cuvantul d-lui consilier  Cornea Vasile, care 
prezinta raportul de avizare din partea comisiei pentru activităţi 
ştiinţifice, învaţamant, cultură, sanatate, protectie sociala, culte, 
sport , agrement, turism şi protecţia copilului.
                  Cornea Vasile :” Comisia a avizat favorabil proiectul 
de hotarare si nu avem obiectiuni in privinta aprobarii acestuia.

                     Opincariu Constantin:”  Dacă nu sunt obiecţiuni în 
privinţa aprobării proiectului de hotărâre prezentat, atunci supun la 
vot dacă sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2, 3  din cadrul acestuia.”
                    „ Fiind supuse la vot, art.1,2,3  din proiectul de hotărâre, 
acestea se aprobă cu 20 voturi pentru.”
                     Opincariu Constantin : „ Acum supun la vot dacă sunteţi 
de acord cu aprobarea  proiectului de hotărâre împreună cu articolele 



aşa cum s-au votat.”
                    „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
articolele aşa cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 20 voturi pentru.”
 
                          S-a adoptat Hotărârea nr.247 /2007.
          
            7. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasarii a doua 
persoane din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala în Grecia 
– Insula Corfu, in perioada 9 - 18 iulie 2007 

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

               - Se dă cuvântul d-lui consilier  Cornea Vasile, care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotărâre din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
                  Cornea Vasile  :” Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
                  Opincariu Constantin : „ Dacă nu sunt obiecţiuni în 
privinţa aprobării proiectului de hotărâre prezentat, atunci supun la 
vot dacă sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3,4  din cadrul 
acestuia.”
              „ Fiind supuse la vot art.1,2,3,4 din proiectul de hotărâre, 
acestea se aprobă cu 20 voturi pentru.”
              Opincariu Constantin : „ Acum supun la vot dacă sunteţi de 
acord cu aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu articolele aşa 
cum s-au votat.”
              „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
articolele aşa cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 20 voturi pentru.”

                     S-a adoptat Hotărârea nr.248 /2007.

             8. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani din 
bugetul local pe 2007 pentru asigurarea accesului la reţeaua de apa 
potabila pentru un numar de 23 cazuri sociale.

1.          - Se dă cuvântul d-lui  Cristescu Adela, care prezintă 
raportul de specialitate precum si proiectul  de hotărâre.

                 - Se dă cuvântul d-lui consilier  Cornea Vasile , care 
prezintă raportul de avizare al proiectului de hotărâre din partea 
comisiei de specialitate a consiliului local.
                 Cornea Vasile :„ Comisia a avizat favorabil proiectul de 



hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
                Opincariu Constantin : „ Dacă nu sunt obiecţiuni în privinţa 
aprobării proiectului de hotărâre prezentat, atunci supun la vot dacă 
sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3  din cadrul acestuia.”
           „ Fiind supuse la vot art.1,2,3  din proiectul de hotărâre, 
acestea s-au aprobat cu 20  voturi pentru .”
               Opincariu Constantin: „ Acum supun la vot dacă sunteţi de 
acord cu aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu articolele aşa 
cum s-au votat.”
         „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu articolele 
aşa cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 20  voturi pentru.”
                       S-a adoptat Hotărârea nr.249/2007.

    9. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de 
salubrizare pentru persoanele fizice si juridice.
       - Se da cuvantul d-lui Mircea Rusu, care prezinta raportul 
de specialitate precum si proiectul de hotarare.

            - Se da cuvantul d-lui consilier Baco Mihai, care prezinta 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 
specialitate a Consiliului local.
             Baco Mihai : „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare si nu avem obiectiuni în privinţa aprobării acestuia. 
            Harda Doina: „ As avea cateva intrebari si anume daca s-a 
negociat cu asociaţiile de proprietari. In plus nu este cresterea de 
1,1 ci 1,17 iar de la 1 mai ajung pana la 7,38.”
            Opincariu Constantin: „ S-a facut recorelarea preţurilor.”
             Harda Doina: „ Atunci preturile din proiect si din anexe nu 
sunt corecte si inca o observaţie nu se pot aplica hotararile 
retroactive si media este mult mai mare decat spuneti d-voastra.”
             Baco Mihai: „ In cazul de fata s-a aplicat indicele de 
inflatie.”

                  Harda Doina: „ Atunci formularea din proiect nu este 
buna.”
                  Baco Mihai: „ Este corect proiectul de hotarare.”
                  Harda Doina: „ Sa se taie anexele, este o bataie de jocnu 
se pot aplica hotararile retroactiv ea trebuie aplicata cu data de 
1.08.2007. Sunt cresteri foarte importante la serviciile de 
baza.Trebuie sa fie in concordanţă ceea ce este in art,. 1 şi 2 cu ce 
este in anexa .Este o hotarare care  incalca legea, nu s-a negociat cu 
asociaţiile de proprietari. Sa ramana cu rata inflatiei dar fara anexe si 
cu aplicabilitate de la 1.08.2007.
                  Secretar: " Hotarea nu poate produce efecte retroactiv 



numai începand cu data de 1 august."
                   Harda Doina:" Anexele nu sunt in concordanţa cu 
proiectul de hotarare.”

              Opincariu Constantin :” Daca nu mai   sunt obiectiuni in 
privinta aprobarii proiectului de hotarare atunci supun la vot daca 
sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3, 4   din proiectul de 
hotarare.”

                „ Fiind supuse la vot art. 1,2,3,4   din proiectul de hotarare 
acestea s-au aprobat cu 12 voturi pentru , 2 voturi impotriva Harda 
Doina si Sandea Dorin şi 6 abţineri Plesa Gabriel, Besoiu Ioan, Cretu 
Simion, Rotar Marius, Hondola  Liviu si Abrudeanu Vasile.”
                  Opincariu Constantin: „ Acum supun la vot daca sunteti 
de acord cu aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu articolele 
asa cum s-au votat.”
                „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare impreuna cu 
anexele asa cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 12 voturi pentru , 
doua voturi impotriva Harda Doina si Sandea Dorin şi 6 abţineri 
Plesa Gabriel, Besoiu Ioan, Cretu Simion, Rotar Marius, Hondola 
Liviu si Abrudeanu Vasile.”
                             S-a adoptat Hotararea nr.250/2007. 
               10. Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului local 
Alba Iulia cu Consiliul Judetean Alba si cu consiliile locale ale 
municipiilor, oraselor şi comunelor judeţului Alba în scopul infiinţării 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ Salubris  Alba.”
                   - Se dă cuvantul d-lui Rusu Mircea, care prezinta raportul 
de specialitate precum si proiectul de hotarare.
                    - Se da cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai, care 
prezinta raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea 
comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
                  Baco Mihai: Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare .

           - Se dă cuvantul d-lui Pleşa Gabriel care prezintă raportul
de avizare al proiectului de hotărâre din partea comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică şi disciplina, relaţii cu 
publicul, probleme ale minorităţilor, apararea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

                    Pleşa Gabriel : „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarâre.”
                   Opincariu Constantin: „ Daca nu mai sunt discutii în 
privinţa aprobării proiectului de hotărâre, atunci supun la vot daca 
sunteti de acord cu aprobarea art.1,2 şi 3 din cadrul acestuia .”



               „ Fiind supuse la vot art. .1,2 şi 3  din cadrul proiectului de 
hotărâre, acestea se aproba cu 20 voturi pentru.”
                Opincariu Constantin : „ Acum supun la vot daca sunteti de 
acord cu aprobarea proiectului de hotărâre impreuna cu articolele asa 
cum s-au votat.”
               „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare impreuna cu 
articolele asa cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 20 voturi pentru.
                             S-a adoptat Hotararea nr.251/2007
                11. Proiect de hotarare privind aprobarea unor Planuri 
Urbanistice de Detaliu.

Art. 1.  PUD –  amplasare Totem, str. Iuliu Maniu, solicitant SC 
„ Bank Leumi”. 

             -  Se dă cuvantul d-nei Enache Laura care prezinta raportul 
de specialitate precum si PUD-ul. 

                 - Se dă cuvantul d-lui consilier   Abrudeanu Vasile ,care 
prezintă raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.

              Abrudeanu Vasile : „ Comisia a avizat favorabil PUD-ul 
si nu avem obiectiuni in privinţa aprobarii acestuia.
              Opincariu Constantin : „ Daca nu sunt obiectiuni in 
privinta aprobarii PUD-ului prezentat, atunci supun la vot daca 
sunteti de acord cu aprobarea  art.1 din proiectul de hotarare  .”
             „ Fiind supus la vot  art.1  acesta s-a aprobat cu 18 voturi 
pentru şi o abţinere Harda Doina şi un vot impotriva Sandea 
Dorin.”

       Art. 2. Respinge PUD - Construire casa, Zona „Dealul 
Furcilor „ F.N. Solicitant Stanea Mihaela Adriana. 
                 - Se da cuvantul d-nei Laura Enache care prezinta 
raportul de specialitate precum si PUD-ul.

             - Se dă cuvantul d-lui consilier  Abrudeanu Vasile  care 
prezintă raportul de avizare al PUD-ului prezentat.
                Abrudeanu Vasile: „ Comisia a avizat favorabil PUD-ul .”
                Opincariu Constantin : „ Daca nu mai sunt discutii atunci 
supun la vot daca sunteti de acord  cu aprobarea  art.2 din proiectul de 
hotarare.”
              „ Fiind supus la vot  art.2 din proiectul de hotarare, acesta s-a 
aprobat cu 20 voturi pentru.”

              Art.  3.  Respinge Planul Urbanistic de Detaliu amenajare 
spalatorie auto, B-dul Republicii, solicitant SC „ Magnat Cons „ SRL.
                



                   – Se dă cuvantul d-nei Enache Laura care prezinta 
raportul de specialitate si PUD-ul.
                   - Se da cuvantul d-lui consilier   Abrudeanu Vasile, care 
prezintă raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.
                   Abrudeanu Vasile: „ Comisia a avizat favorabil PUD-ul si 
nu avem obiecţiuni în privinta aprobarii acestuia.”
                    
                    Opincariu Constantin : „ Daca nu mai sunt discutii atunci 
supun la vot daca sunteţi de acord cu aprobarea art.3 din proiectul de 
hotarare.”
                    „ Fiind supus la vot art.3  din proiectul de hotarare , 
acesta s-a aprobat cu 20 voturi pentru .”

      Art. 4. – Aproba PUD construire spalatorie auto, extindere 
hala existenta, amplasare rampa reparatii auto, str. Garii, 
Barabant solicitant SC” Ulpia Traiana „ SRL.
            Enache Laura: La inceputul sedintei s-a propus 
amanarea dezbaterii acestui PUD .

                     Opincariu Constantin: „ Supun la vot daca sunteti de 
acord cu amanarea dezbaterii acestui PUD.”
                     „Propunerea fiind supusa la vot, aceasta s-a aprobat cu 
20 voturi pentru.”
            Art. 5. aproba PUD – realizare acces str.Septimius Severus, 
solicitant Fodoran Iosif, Fodoran Corina.

                - Se da cuvantul d-nei Enache Laura care prezinta
raportul de specialitate si PUD-ul.

            - Se dă cuvântul d-lui consilier  Abrudeanu Vasile  , care 
prezintă raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.
             Abrudeanu Vasile: „ Comisia a avizat favorabil PUD-ul 
prezentat.           
             Opincariu Constantin  : „ Daca nu mai  sunt obiectiuni in 
privinta aprobării PUD-ului prezentat, atunci supun la vot daca 
sunteti de acord cu aprobarea  art.5 din proiectul de hotarare.
            „ Fiind supus la vot  art.5 din proiectul de hotarare, acesta 
s-.a aprobat cu 20 voturi pentru.” 
            Art.6  aproba PUD modificare PUD nr.19/2006 aprobat 
pentru construire spalatorie auto si corp administrativ P + M 
str.Bucuresti, nr.96 solicitant Benchea Daniel si Benchea Claudia.



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

                    - Se da cuvantul d-lui Abrudeanu Vasile care prezintă 
raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a consiliului 
local.

           Abrudeanu Vasile: „ Comisia a avizat favorabil PUD-ul.”
            Opincariu Constantin: „ Daca nu mai sunt discuţii atunci 
supun la vot daca sunteţi de acord cu aprobarea art.6 din proiectul 
de hotarare.”

               „ Fiind supus la vot art.6  din proiectul de hotarare acesta se 
aproba cu 19 voturi pentru si o abţinere Harda Doina.”
   
               Art.7 aprobă PUD – extindere spaţiu comercial Piaţa 
Centru, solicitant Todor Vasile.
                - Se da cuvantul d-nei Enache Laura care prezintă raportul 
de specialitate precum şi PUD-ul.  
                 - Se da cuvantul d-lui Abrudeanu Vasile care prezintă 
raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a Consiliului 
local.”

         Abrudeanu Vasile: „ Comisia a avizat favorabil PUD-ul.”
         Opincariu Constantin : „ Daca nu sunt discutii pe marginea 
PUD-ului prezentat, atunci supun la vot daca sunteti de acord cu 
aprobarea art.7 din proiectul de hotarare.”
         „ Fiind supus la vot art.7 din proiectul de hotarare , acesta s-a 
aprobat cu 18 voturi pentru si 2 abţineri Harda Doina si Sandea
 Dorin.”

              Art.  8. aproba PUD  – Schimb de destinaţie din sediu firma 
in complex sportiv str.Livezii nr.35 E, solicitant SC „ PAAMS „ SRL

             - Se da cuvantul d-nei Laura Enache care prezintă raportul 
de specialitate precum si PUD-ul.
− Se da cuvantul d-lui consilier Abrudeanu Vasile care prezinta 

raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a 
Consiliului local.

−        Abrudeanu Vasile: „ Comisia a avizat favorabil PUD-ul
                 Opincariu Constantin: „ Daca nu mai sunt discutii atunci 
supun la vot daca sunteti de acord cu aprobarea art.8 din proiectul de 
hotarare. .”
               „ Fiind supus la vot art.8 acesta s-a aprobat cu 20 voturi 
pentru.”
               9.  Respinge PUD construire cladire birouri 
str.,Trandafirilor nr.13, solicitant Jidveian Ovidiu Viorel si Otvos 



Elenuta.
     - Se da cuvantul d-nei Enache Laura.
       
     Laura Enache:Domnilor consilieri acest PUD a fost retras 
de catre beneficiar.

              Art.10.  Aproba PUD amplasare staţie GPL si refacere 
depozit gips-carton, B-dul Republicii 35-39, solicitant SC” 
BULROM GAS” SRL; SC „ FAST GALLERY”SRL. 
−  Se dă cuvantul d-nei Enache Laura care prezinta raportul de 

specialitate precum si PUD-ul. 
                 - Se dă cuvantul d-lui consilier   Abrudeanu Vasile ,care 
prezintă raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.

              Abrudeanu Vasile : „ Comisia a avizat favorabil PUD-ul 
si nu avem obiectiuni in privinţa aprobarii acestuia.
              Opincariu Constantin : „ Daca nu sunt obiectiuni in 
privinta aprobarii PUD-ului prezentat, atunci supun la vot daca 
sunteti de acord cu aprobarea  art.10 din proiectul de hotarare  .”
             „ Fiind supus la vot  art.10  acesta s-a aprobat cu 20 voturi 
pentru.”

     
       Art. 11. PUD – amplasare locuinte colective str. Traian 
nr.28, solicitant SC „ LA MARCA” 
                 - Se da cuvantul d-nei Laura Enache care prezinta 
raportul de specialitate precum si PUD-ul.

                          - Se dă cuvantul d-lui consilier  Abrudeanu Vasile 
care prezintă raportul de avizare al PUD-ului prezentat.
                Abrudeanu Vasile: „ Comisia a avizat favorabil PUD-ul .”
                Harda Doina: „ Nu pot sa fiu de acord cu locuinţe colective 
în aceasta zona.”

Rotar Marius : „ Care este gradul de ocupare in acea zona ?
                Enache Laura : „ Procentul este de 63 %.”
                Rotar Marius: „ Am pretentia ca gradul de ocupare sa fie 
acelasi peste tot.Va rog sa stabilim un grad maxim de ocupare peste 
tot.”
                Harda Doina: „ Vad ca se confunda notiunile: procentul de 
ocupare si coeficientul de utilizare care insumeaza numarul
nivelurilor construite raportate la supratafa de teren.”
                Besoiu Ioan: „ Este o constructie pe un teren care are acest 
grad de ocupare.”



                 Rotar Marius: „ Vreau sa precizez ca deja gradul de 
ocupare este de ani de zile.”
                Opincariu Constantin : „ Daca nu mai sunt discutii atunci 
supun la vot daca sunteti de acord  cu aprobarea  art.11 din proiectul 
de hotarare.”
              „ Fiind supus la vot  art.11 din proiectul de hotarare, acesta 
s-a aprobat cu 18 voturi pentru şi 2 voturi impotrivă Sandea Dorin si 
Harda Doina.”

              Art.  12.  Respinge Planul Urbanistic de Detaliu amplasare 
releu Dealul Furcilor, solicitant „Orange” Romania.
                  – Se dă cuvantul d-nei Enache Laura care prezinta raportul 
de specialitate si PUD-ul.
                   - Se da cuvantul d-lui consilier   Abrudeanu Vasile, care 
prezintă raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.
                   Abrudeanu Vasile: „ Comisia a avizat favorabil PUD-ul si 
nu avem obiecţiuni în privinta aprobarii acestuia.”
                    Harda Doina: „ Zona in care doriţi amplasarea, avem o 
cetate, o silueta a orasului, o asemenea constructie un asemenea pilon 
nu se poate realiza in aceasta parte a orasului. Conform 
regulamentului de urbanism in aceasta zona nu se poate realiza ma 
refer si la aspectul pe care o sa-l aibă in zona.
                    Opincariu Constantin : „ Daca nu mai sunt discutii atunci 
supun la vot daca sunteţi de acord cu aprobarea art.3 din proiectul de 
hotarare.”
                    „ Fiind supus la vot art.3  din proiectul de hotarare , 
acesta s-a aprobat cu 20 voturi pentru .”

      Art. 13.aproba PUD extindere pe verticala si refatadizare 
pentru schimb de destinaţie din locuinţă în centru cultural si 
recreere, str. Nicolae Iorga nr.7, solicitant Petrean Cristian 
Nicolae, cu condiţia realizarii parcajelor în interiorul 
proprietătii.
            - Se da cuvantul d-nei Enache Laura care prezinta

raportul de specialitate si PUD-ul.
                - Se dă cuvântul d-lui consilier  Abrudeanu Vasile  , care 
prezintă raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.
             Abrudeanu Vasile: „ Comisia a avizat favorabil PUD-ul 
prezentat.           



              
              Opincariu Constantin  : „ Daca nu mai  sunt obiectiuni in 
privinta aprobării PUD-ului prezentat, atunci supun la vot daca 
sunteti de acord cu aprobarea  art.13 din proiectul de hotarare.
            „ Fiind supus la vot  art.13 din proiectul de hotarare, acesta 
s-.a aprobat cu 19  voturi pentru şi o abţinere Harda Doina.” 
       
              14 .aproba PUD amenajare „ Centru Judetean pentru 
promovarea turistica în domeniul vitivinicol”, Zona Sanţurile 
Cetatii Vauban, solicitant Consiliul Judeţean Alba.
              Laura Enache: „ Domnilor consilieri la inceputul sedintei 
s-a propus amanarea dezbaterii acestui PUD.
              Opincariu Constantin: „ Supun la vot daca sunteţi de 
acord cu amanarea dezbaterii acestui PUD.”
               „ Propunerea fiind supusa la vot, aceasta s-a aprobat cu 
20 voturi pentru.”

          ART.15. Aproba PUD amenajare depozit si spaţii pentru 
degustare vinuri, Zona Santurile Cetaţii Vauban, solicitant SC” 
AGROPRODVIT” SRL.
                Enache Laura: Domnilor consilieri si acest PUD la 
inceputul sedintei s-a propus amanarea dezbaterii acestuia.”
               Opincariu Constantin: „ Supun la vot daca sunteţi de 
acord cu amanarea dezbaterii acestui PUD.”
               „ Propunerea fiind supusa la vot, aceasta s-a aprobat cu 
20 voturi pentru.

         Art.16. Aproba PUD extindere locuinţă – str. Take Ionescu 
nr.35 – Barnau Stelian.

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

                    - Se da cuvantul d-lui Abrudeanu Vasile care prezintă 
raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a consiliului 
local.

           Abrudeanu Vasile: „ Comisia a avizat favorabil PUD-ul.”

            Harda Doina: „ Să se menţioneze a câta oara a fost 
prezentat acest proiect de hotarare.”
            Rotar Marius: „ La sedinta de data trecuta am fost de acord 
cu menţiunea ca d-na sa cumpere toată suprafata.”
            Enache Laura: „ Domnilor consilieri d-na nu poate 



cumpara toata suprafata spune ca nu dispune de bani.”

            Opincariu Constantin: „ Daca nu mai sunt discuţii atunci 
supun la vot daca sunteţi de acord cu aprobarea art.16 din proiectul 
de hotarare.”

               „ Fiind supus la vot art.16  din proiectul de hotarare acesta 
se aproba cu 18 voturi pentru si 2 voturi impotriva Harda Doina şi 
Sandea Dorin.  
               Art.17 aproba PUD – construire Case de vacantă, Barabant 
str. Turnatoriei, solicitant Cozma Nicolae.
                - Se da cuvantul d-nei Enache Laura care prezintă raportul 
de specialitate precum şi PUD-ul.  
                 - Se da cuvantul d-lui Abrudeanu Vasile care prezintă 
raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a Consiliului 
local.”

         Abrudeanu Vasile: „ Comisia a avizat favorabil PUD-ul.”
         Harda Doina: „ Trebuie sa fie o corelare cu PUG-ul cu 
reţelele si zona industriala. Deci practic are interdictie de 
construire in zona respectiva este zona industriala.” 
          Enache Laura: „ Nu este zona industriala.”

         Opincariu Constantin : „ Daca nu mai sunt discutii pe 
marginea PUD-ului prezentat, atunci supun la vot daca sunteti de 
acord cu aprobarea art.17 din proiectul de hotarare.”
         „ Fiind supus la vot art.17 din proiectul de hotarare , acesta s-
a aprobat cu 18 voturi pentru si 2 voturi împotriva  Harda Doina si 
Sandea Dorin.”

       Art.18 respinge PUD  –extindere pe verticala si realizare 
acces, str.Teilor nr.15 B solicitant Bali Mihai.
             - Se da cuvantul d-nei Laura Enache care prezintă 
raportul de specialitate precum si PUD-ul.

                  - Se da cuvantul d-lui consilier Abrudeanu Vasile care 
prezinta raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a 
Consiliului local.

         Abrudeanu Vasile: „ Comisia a avizat favorabil PUD-ul
                 Opincariu Constantin: „ Daca nu mai sunt discutii atunci 
supun la vot daca sunteti de acord cu aprobarea art.18 din proiectul de 
hotarare. .”
               „ Fiind supus la vot art.18 acesta s-a aprobat cu 20 voturi 
pentru.”

             Art. 19.PUZ -  Construire locuinţe colective, B-dul Republicii 



str.Emil Racoviţă, solicitant SC ROXAL SRL, SC” NIK BAU”SRL.
  -  Se  da  cuvantul  d-nei  Enache  Laura,  care  prezintă 
raportul de specialitate precum şi PUZ-ul.
  - Se dă cuvantul d-lui consilier Abrudeanu Vasile care 
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  comisiei  de 
specialitate a Consiliului local.
     Abrudeanu Vasile: „ Comisia a avizat favorabil PUD-
ul.
   -  Se da cuvantul d-nei Enache Laura care prezintă o 
adresa din partea SC” WEST INTERNATIONAL „SRL si 
SC „ AREX PETROL”SRL.

                        Harda Doina: „ Este PUD sau PUZ ?
                        Laura Enache : „ Este PUZ.”
                        Harda Doina: „ Vreau sa stiu cum s-a facut consultarea 
populaţiei  şi  propun  amanarea  pana  la  reglementarea  juridică  a 
terenului.            
                                       Enache Laura: “ Am dat in ziar.”
                         Baco Mihai: “  Din punct de vedere juridic pentru 
mine  un  singur  aspect  este  important  si  anume  extrasul  de  carte 
funciară.                            

                        Besoiu Ioan: “ Eu ii cred pe amandoi dar deocamdata 
noi vorbim de documente.”
               Opincariu Constantin: “ Daca nu mai sunt discutii 
atunci supun la vot daca sunteţi de acord cu aprobarea art.19 din 
proiectul de hotarare.”
                “Fiind supus la vot art.19 din proiectul de hotarare , 
acesta s-a aprobat cu  15 voturi pentru 2 voturi impotrivă Harda 
Doina si Sandea Dorin si 3 abţineri Opincariu Constantin, Pleşa 
Gabriel şi Hondola Liviu.”

   Art.20 .aproba  PUZ  B-dul Ferdinand I – Zona Gară, B-dul 
Ferdinand I solicitant SC „ ROXAL CONSTRUCT „ SRL.

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

                    - Se da cuvantul d-lui Abrudeanu Vasile care prezintă 
raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a consiliului 
local.

           Abrudeanu Vasile: „ Comisia a avizat favorabil PUZ-ul.”
                  Harda Doina: “ Se pune problema includerii PUD-ului 
Blocului langa Iugesti.Si nu avem desfasurari la artera principala 



cum arata, cum se integreaza ?”
           Opincariu Constantin: „ Daca nu mai sunt discuţii atunci 
supun la vot daca sunteţi de acord cu aprobarea art.20 din proiectul 
de hotarare.”

               „ Fiind supus la vot art.20  din proiectul de hotarare acesta 
se aproba cu  16 voturi pentru si 4 abţineri Harda  Doina şi Sandea 
Dorin, Rotar Marius şi Opincariu Constantin.”
               Art.21 aproba PUD –  schimb de destinaţie şi extindere 
spaţiu comercial, B-dul Revoluţiei Bl.2 AB ap.3.
                - Se da cuvantul d-nei Enache Laura care prezintă raportul 
de specialitate precum şi PUD-ul.  
                 - Se da cuvantul d-lui Abrudeanu Vasile care prezintă 
raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a Consiliului 
local.”

         Abrudeanu Vasile: „ Comisia a avizat favorabil PUD-ul.”
          Opincariu Constantin : „ Daca nu mai sunt discutii pe 
marginea PUD-ului prezentat, atunci supun la vot daca sunteti de 
acord cu aprobarea art.21 din proiectul de hotarare.”
         „ Fiind supus la vot art.21  din proiectul de hotarare , acesta 
s-a aprobat cu 16 voturi pentru si 4 abţineri  Harda Doina si 
Sandea Dorin, Opincariu Constantin si Hondola Liviu.”

       Art.22 – PUD construire pavilion comercial şi staţie 
autobuz B-dul Revoluţiei Zona Spitalul de urgenţă.
             - Se da cuvantul d-nei Laura Enache care prezintă 
raportul de specialitate precum si PUD-ul.

                  - Se da cuvantul d-lui consilier Abrudeanu Vasile care 
prezinta raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a 
Consiliului local.

         Abrudeanu Vasile: „ Comisia a avizat favorabil PUD-ul
                 Opincariu Constantin: „ Daca nu mai sunt discutii atunci 
supun la vot daca sunteti de acord cu aprobarea art.22 din proiectul de 
hotarare. .”
               „ Fiind supus la vot art.22 acesta s-a aprobat cu 18 voturi 
pentru si 2 abţineri Harda Doina si Sandea Dorin.”

                  Opincariu Constantin: „ Acum supun la vot art.21,22,23 
care au devenit art.23,24,25 .”
                „ Fiind supuse la vot articolele, acestea se aproba cu 20 
voturi pentru.”
                     
                       Se adopta Hotararea nr.252/2007



             12. Proiect de hotărâre privind  propunerea de atribuire în 
proprietate a terenului aferent caselor particulare.

              -  Se dă cuvantul d-nei Groza Aurica  care prezinta 
raportul de specialitate precum si proiectul de hotarare.
              - Se da cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai , care prezintă 
raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a consiliului 
local.
                Baco Mihai :”Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare şi nu avem obiecţiuni in privinţa aprobării acestuia.”
                
                Opincariu Constantin : „ Daca nu sunt obiectiuni în 
privinţa aprobării proiectului de hotărâre prezentat , atunci supun 
la vot dacă sunteti de acord cu aprobarea art.1,2,3 din cadrul 
acestuia.”
                „ Fiind supuse la vot art.1,2,3  din proiectul de hotarare
acestea s-au aprobat cu  20 voturi pentru.”
                  Opincariu Constantin: „ Acum supun la vot daca sunteti 
de acord cu aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu 
articolele asa cum s-au votat.”
                „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a 
aprobat cu 20 voturi pentru.”
                           S-a adoptat Hotărârea nr.253 / 2007.

        13.. Proiect de hotărâre privind  atribuirea în proprietatea 
solicitanţilor, proprietari ai apartamentelor, terenului aferent 
locuinţei în cota indiviza deţinută din construcţii.

                     - Se dă cuvantul d-nei  Groza Aurica, care prezinta 
raportul de specialitate precum si proiectul de hotarare.
                     - Se da cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai  care 
prezintă raportul de avizare al proiectului de hotarâre din partea 
comisiei de specialitate a consiliului local.

               Baco Mihai : Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare.

                    Opincariu Constantin : „ Dacă nu mai sunt alte propuneri 
atunci supun la vot art.1,2,3,  din proiectul de hotarare.”
                  „ Fiind supuse la vot art.,1,2,3 acestea s-au aprobat cu 20 
voturi pentru.”
                    Opincariu Constantin: „ Acum supun la vot daca sunteţi 
de acord cu aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu articolele 
asa cum s-au votat.”



                  „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a 
aprobat cu 20 voturi pentru.”
                         S-a adoptat Hotărârea nr.254/2007

       14. Proiect de hotarare privind  expertiza extrajudiciara 
efectuată în Dosar nr.3237/176/2007, aflat pe rol la Judecatoria 
Alba Iulia, privind imobilul (teren) situat în Alba Iulia, str.Petru 
Dobra nr.21.

                    - Se da cuvantul d-nei  Groza Aurica  care prezintă 
raportul de specialitate precum şi proiectul de hotărâre.
                               -  Se da cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai  care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
  

     Baco Mihai  :  „  Comisia  a  avizat  favorabil  proiectul  de 
hotarare si nu avem obiectiuni in privinta aprobarii acestuia.”
                  Opincariu Constantin: „ Dacă nu sunt obiectiuni in 
privinţa aprobarii proiectului de hotarare prezentat, atunci supun la 
vot daca sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3 din cadrul acestuia.”
             „ Fiind supuse la vot art. 1,2,3, din proiectul de hotarare 
acestea se aprobă cu  20  voturi pentru.”
                Opincariu Constantin: „ Acum supun la vot daca sunteti de 
acord cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu 
articolele asa cum s-au votat.”
                  „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a 
aprobat cu 20 voturi pentru.”
                          S-a adoptat Hotararea nr.255/2007

                  15. Proiect de hotarare privind expertiza extrajudiciara 
efectuată în Dosar nr.2977/176/2007, aflat pe rol la Judecatoria Alba 
Iulia, privind imobilul teren situat în Alba Iulia, str.Traian nr.2.
                  - Se da cuvantul d-nei  Groza Aurica ,  care prezintă 
raportul de specialitate si proiectul de hotarare.

               - Se da cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai, care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
                Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare si nu avem obiectiuni in privinţa aprobarii acestuia.”

                     Opincariu Constantin: „ Dacă nu sunt obiectiuni in 
privinţa aprobarii proiectului de hotarare prezentat, atunci supun la 
vot daca sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3 din cadrul acestuia.”



                   „ Fiind supuse la vot art.1,2,3 din proiectul de hotarare, 
acestea s-au aprobat cu 20 voturi pentru.”
                      Opincariu Constantin : „ Acum supun la vot daca 
sunteţi de acord cu aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu 
articolele asa cum s-au votat.”
                   „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta se 
aproba cu 20 voturi pentru.
                              S-a adoptat Hotararea nr.256/2007

       16. Proiect de hotarare privind expertiza tehnică efectuata 
in Dosar nr.18/176/2005 aflat pe rol la Judecatoria Alba Iulia, 
privind imobilul teren situat în Alba Iulia, str.Zlatnei nr.25 si 
nr.27.

                      - Se dă cuvântul d-nei Groza Aurica  care prezintă 
raportul de specialitate precum si proiectul de hotarâre.”
                      - Se da cuvantul d-lui consilier Baco Mihai care 
prezinta raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.

           Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare si nu avem obiectiuni in privinţa aprobarii acestuia.”

                Opincariu Constantin : „ Daca nu sunt discutii atunci supun 
la vot daca sunteti de acord cu aprobarea art.1,2,3 din cadrul 
proiectului de hotarare prezentat.
               „ Fiind supuse la vot articolele acestea s-au aprobat cu 20 
voturi pentru.”
                Opincariu Constantin : „ Acum supun la vot daca sunteti de 
acord cu aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu articolele asa 
cum s-au votat.”
               „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare acesta s-a aprobat 
cu 20 voturi pentru.”
                            S-a adoptat Hotărârea nr.257/2007.

             17. Proiect de hotarare privind  expertiza tehnica 
extrajudiciara efectuata in Dosar nr.2570/176/2007 aflat pe rol la 
Judecatoria Alba Iulia, privind imobilele inscrise in CF nr.298- Alba 
Iulia cu nr.top.614/1 si CF nr.7170- Alba Iulia, cu nr.topo 614/2.

     -   Se da cuvantul d-nei Groza Aurica care prezinta raportul 
de specialitate si proiectul de hotarare.

             - Se da cuvantul d-lui consilier   Baco Mihai , care prezinta 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 



specialitate a consiliului local.
                    Baco Mihai :” Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare.”
                    Opincariu Constantin: „ Daca nu mai sunt discutii atunci 
supun la vot daca sunteti de acord cu aprobarea art.1,2,3 din proiectul 
de hotarare.”
                  „ Fiind supuse la vot articolele acestea s-au aprobat cu 20 
voturi pentru.”
                     Opincariu Constantin: „ Acum supun la vot daca sunteti 
de acord cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu 
articolele asa cum s-au votat.”
                   „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare acesta s-a 
aprobat cu 20 voturi pentru.”
                            S-a adoptat Hotararea nr.258/2007

      18. Proiect de hotarare privind parcelarea unui imobil teren 
situat în Alba Iulia str.Arinilor nr.1.

                - Se da cuvantul d-nei  Groza Aurica ,  care prezintă 
raportul de specialitate precum si proiectul de hotarare.
                - Se da cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai, care 
prezinta raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.
                 Baco Mihai :” Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare  si nu avem obiectiuni in privinta aprobarii acestuia.

             Opincariu Constantin: „ Daca nu sunt obiectiuni supun 
la vot daca sunteti de acord cu aprobarea art.1,2,3 din proiectul 
de hotarare.”

                  „ Fiind supuse  la vot  articolele 1,2,3 din proiectul de 
hotarare , acestea se  aprobă cu 20 voturi pentru.”
                   Opincariu Constantin: „ Acum supun la vot daca sunteţi 
de acord cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat  impreuna cu 
articolele asa cum s-au votat.”
                   „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta se 
aproba cu 20 voturi pentru.”
                       S-a adoptat Hotararea nr.259/2007.         
  
                  19. Proiect de hotărâre  privind completarea Hotarârii 
nr.185/2007 a Consiliului local Alba Iulia.                 
                     - Se dă cuvantul d-lui Oancea Radu ,  care prezintă 
raportul de specialitate precum si proiectul de hotarare.

                 - Se da cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai,  care 



prezinta raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.
                 Baco Mihai : „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare si nu avem obiectiuni in privinta aprobarii acestuia.”
                 Opincariu Constantin: „ Daca nu sunt obiectiuni in 
privinţa aprobării proiectului de hotărâre prezentat atunci supun la 
vot daca sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3 din cadrul acestuia.
                „ Fiind supuse la vor articolele acestea s-au aprobat cu 
20 voturi pentru.”
                Opincariu Constantin: „ Acum supun la vot daca sunteţi 
de acord cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna 
cu articolele asa cum s-au votat.”
                „Fiind supus la vot proiectul de hotarare acesta s-a 
aprobat cu 20 voturi pentru.”
                              S-a adoptat Hotararea nr.260/2007.

               „ Proiectul de hotarare de la punctul 20 din ordinea de zi a 
fost retras.”

        21 .Proiect de hotarare privind modificarea hotărârii 
nr.194/2007 a Consiliului local privind rezilierea contractelor de 
inchiriare si aprobarea concesionarii prin negociere directă a 
unor imobile (terenuri) situate în municipiul Alba Iulia. 
           - Se da cuvantul d-lui  Inurean Ioan,  care prezintă 
raportul de specialitate si proiectul de hotarare.

                    - Se da cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai, care 
prezinta raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea 
comisiei de specialitate a consiliului local.

             Baco Mihai : Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare si nu avem obiectiuni in privinţa aprobării acestuia.”
             Opincariu Constantin : Daca nu sunt obiectiuni in privinţa 
aprobarii proiectului de hotarare prezentat, atunci supun la vot 
daca sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2 din cadrul acestuia.”
             „ Fiind supuse la vot articolele acestea s-au aprobat cu 20 
voturi pentru .
             Opincariu Constantin: „ Acum supun la vot daca sunteti de 
acord cu aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu articolele 
asa cum au fost votate.”
             „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare acesta s-a 
aprobat cu 20 voturi pentru.”
                       S-a adoptat hotărârea nr.261/2007.



       22. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la 
Hotararea nr.147/2007 a Consiliului local privind asocierea 
Consiliului local cu SC” UTILAJ TRANSPORT”SA.
-Se dă cuvantul d-lui  Inurean Ioan  care prezintă raportul de 
specialitate precum si proiectul de hotarare.

              - Se dă cuvantul 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 proiectul de 
hotarare si nu avem obiectiuni in privinta aprobarii acestuia.”

        - Se da cuvantul d-lui consilier Plesa Gabriel, care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotarâre din partea comisiei 
pentru administraţia publică locală, juridică şi disciplină, relaţii 
cu publicul, probleme ale minorităţilor, apararea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
           Pleşa Gabriel: „ Comisia a avizat  favorabil proiectul de 
hotărâre.      

                Opincariu  Constantin: „ Daca nu sunt obiectiuni în 
privinţa aprobării proiectului de hotarare prezentat atunci supun la 
vot daca sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2, din cadrul acestuia.”
             „ Fiind supuse la vot articolele , acestea s-au aprobat cu 18 
voturi pentru şi 2 abţineri Harda Doina si Sandea Dorin.”
                 Opincariu Constantin : „ Acum supun la vot daca sunteti 
de acord cu aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu 
articolele asa cum s-au votat.”

                  „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a 
aprobat cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri Harda Doina si Sandea 
Dorin.”
                                    S-a adoptat Hotărârea nr.262/2007.

       23. Proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii la 
licitaţie publică, a unui imobil teren situat în Alba Iulia str. 
Digului f.n.
         - Se dă cuvantul d-lui  Inurean Ioan, care prezintă raportul 
de specialitate precum si proiectul de hotarare.
        - Se dă cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai, care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei 
de specialitate a consiliului local.
         Baco Mihai : „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare si nu avem obiectiuni in privinţa aprobării acestuia.”



          Opincariu Constantin: „ Dacă nu mai sunt alte discutii 
atunci supun la vot dacă sunteti de acord cu aprobarea art.1,2,3 
din proiectul de hotarare.”

                    „ Fiind supuse la vot articolele asa cum au fost votate 
acestea se aproba cu 20 voturi pentru.”
                    Opincariu Constantin: „ Acum supun la vot daca sunteti 
de acord cu aprobarea proiectului de hotărâre impreuna cu articolele 
asa cum s-au votat.”
                   „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare acesta s-a 
aprobat cu 20 voturi pentru.”
                                  S-a adoptat Hotărârea nr.263/2007.

        24 .Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin 
negociere directă a unui imobil teren situat ăn Alba Iulia, 
str.Tudor Vladimirescu F.N. 
       - Se da cuvantul d-lui  Inurean Ioan,  care prezinta raportul 
de specialitate precum si proiectul de hotărâre.
        - Se da cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai , care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei 
de specialitate a consiliului local.
          Baco Mihai : „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare, comisia a propus 150 de euro .preţul minim de pornire 
al negocierii.”
          Hondola Liviu: „ Eu consider suma de 150 de euro 
/mp.prea mica eu propun 200 de euro /mp.”
           Harda Doina: „ De ce primaria nu a intervenit , 
contractul de asociere trebuia de mult sa inceteze.”
           Rotar Marius: Eu salut initiativa în loc de dezastru din 
centru să iasa ceva frumos.”
           Harda Doina: „ Nu suntem de acord să se vândă prin 
negociere directă.”
           Besoiu Ioan : Atunci propun suma de 201 euro/mp.”
           Opincariu Constantin: „ Supun la vot daca sunteţi de 
acord cu aprobarea sumei de 150 euro /mp. ca pret minim de 
pornire al negocierii.”
          „Propunerea fiind supusa la vot aceasta nu s-a aprobat 
deoarece s-au inregistrat doar 12 voturi pentru 7 voturi 
impotriva  Sandea Dorin, Harda Doina, Besoiu Ioan, Creţu 
Simion, Hondola Liviu, Plesa Gabriel si Abrudean Vasile si o 
abţinere Opincariu Constantin.”



           Opincariu Constantin: „ Acum supun la vot daca sunteţi 
de acord ca preţul minim de pornire al negocierii sa fie de 200 
euro/mp.”
           „ Propunerea fiind supusa la vot nu s-a aprobat deoarece 
sau inregistrat doar 6 voturi pentru şi 14 voturi impotrivă.”
           Opincariu Constantin: „ Acum supun la vot daca sunteţi 
de acord cu aprobarea preţului minim de pornire al negocierii de 
201 euro /mp.”
            „Propunerea fiind supusa la vot, aceasta s-a aprobat cu 
15 voturi pentru 2 voturi împotrivă Harda Doina si Sandea 
Dorin şi 3 abţineri Abrudeanu Vasile,Opincariu Constantin şi 
Rotar Marius.”
             Opincariu Constantin: „Deci la art.2 din proiectul de 
hotarare s-a aprobat suma de 201 euro/mp.”
              Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu aprobarea 
art.1,2 cu propunerea ca pretul minim de pornire al  negocierii 
sa fie de 201 euro /mp plus TVA si a art.3 şi 4 din proiectul de 
hotarare.”

             „ Fiind supuse la vot articolele acestea s-au aprobat cu 
15 voturi pentru voturi pentru si 2 voturi împotrivă Harda Doina 
si Sandea Dorin şi 3 abţineri Abrudeanu Vasile, Opincaru 
Constantin si Rotar Marius.”
               Opincariu Constantin: „ Acum supun la vot daca 
sunteţi de acord cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat 
impreuna cu articolele asa cum s-au votat.”
           „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta se 
aprobă cu 15 voturi pentru si 2 impotrivă  Harda Doina si 
Sandea Dorin şi 3 abţineri Abrudeanu Vasile, Opincariu 
Constantin şi Rotar Marius.”
                        S-a adoptat Hotararea nr.264/2007.

           25. Proiect de hotarare  privind aprobarea vanzării, prin 
negociere directă a unui imobil teren situat în Alba Iulia, 
str.Vasile Goldiş nr.32.
 

                    - Se dă cuvantul d-lui  Inurean Ioan care prezintă 
raportul de specialitate precum si proiectul de hotarare.

                 - Se dă cuvantul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.



            Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarâre şi nu avem obiectiuni în privinţa aprobării acestuia.”
            Opincariu Constantin: „ Daca nu sunt obiectiuni în privinţa 
aprobării proiectului de hotarâre prezentat, atunci supun la vot 
daca sunteti de acord cu aprobarea art.1,2,3,4   din cadrul 
acestuia.”
             „ Fiind supuse la vot articolele prezentate acestea se 
aprobă cu 18 voturi pentru si 2 abţineri Harda Doina şi Sandea 
Dorin.”
              Opincariu Constantin : „ Acum supun la vot daca sunteţi 
de acord cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna 
cu articolele asa cum s-au votat.”
              „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a 
aprobat cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri Harda Doina şi Sandea 
Dorin.”
                                 S-a adoptat hotararea nr.265/2007

                
              26. Proiect de hotarare privind declararea ca domeniu privat 
al municipiului Alba Iulia şi aprobarea vanzarii, prin negociere 
directă a unui imobil teren situat in Alba Iulia, str. Nufarului nr.14.

            - Se dă cuvantul d-lui  Inurean Ioan  care prezintă raportul 
de specialitate precum si proiectul de hotărâre.
             - Se dă cuvantul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.

                Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare si nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
                Opincariu Constantin : „ Daca nu mai sunt discutii pe 
marginea proiectului de hotarare prezentat, atunci supun la vot dacă 
sunteţi de acord cu aprobarea art.1, 2, 3, 4, 5  din cadrul acestuia.”
                „ Fiind supuse la vot articolele, acestea s-au aprobat cu    18 
voturi pentru şi 2 voturi impotrivă Harda Doina si Sandea Dorin.”
                 Opincariu Constantin: „ Acum supun la vot daca sunteţi de 
acord cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu 
articolele asa cum s-au votat.”
                 „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a 
aprobat cu 18 voturi pentru şi 2 voturi impotriva Sandea Dorin si 
Harda Doina.”
                                 S-a adoptat Hotărârea nr.266/2007.



  27. Proiect de hotarare privind  aprobarea actului adiţional la 
contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr.30480-
611/2005 către SC” Apa CTTA „SA Alba Iulia.
        - Se dă cuvantul d-lui  Inurean Ioan , care prezintă raportul 
de specialitate precum si proiectul de hotarare.
        - Se dă cuvantul d-lui consilier Baco  Mihai care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei 
de specialitate a consiliului local.
         Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare si nu avem obiectiuni in privinţa aprobarii acestuia.”
          Opincariu Constantin : „ Dacă nu sunt obiecţiuni în 
privinţa aprobării proiectului de hotarare prezentat atunci supun 
la vot daca sunteti de acord cu aprobarea art.1,2,3 din proiectul 
de hotarare.”
          „ Fiind supuse la vot articolele , acestea s-au aprobat cu 
19 voturi pentru şi un vot împotriva  Harda Doina.”
            Opincariu Constantin: Acum supun la vot daca sunteţi 
de acord cu aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu 
articolele asa cum s-au votat.”

                    „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre acesta s-a 
aprobat cu 19 voturi pentru  şi  un vot impotrivă  Harda Doina.”
                              S-a adoptat Hotărârea nr.267/2007.

         28. Proiect de hotarare privind închirierea prin licitaţie 
publică a unui teren pentru amplasarea unui chioşc alimentar 
pentru desfacere produse de panificaţie.
          - Se dă cuvantul d-lui Inurean Ioan,  care prezintă raportul 
de specialitate precum si proiectul de hotarare.
          - Se dă cuvantul d-lui Baco Mihai care prezintă raportul 
de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
          Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotărîre şi nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
          Opincariu Constantin: „ Dacă nu sunt obiecţiuni în 
privinţa aprobării proiectului de hotarare , atunci supun la vot 
daca sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3,4 din cadrul 
acestuia.”
           „ Fiind supuse la vot articolele acestea s-au aprobat cu 
20 voturi pentru.”
             Opincariu Constantin: „ Acum supun la vot daca sunteţi 



de acord cu aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu 
articolele asa cum s-au votat.”
           „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta se 
aproba cu 20 voturi pentru.”
                           S-a adoptat hotărârea nr.268/2007.

            29.    Proiect de hotarare privind deplasarea unei delegaţii 
formate din 3 persoane la Szekesfehervar, Ungaria în perioada 22-27 
august 2007.

            - Se dă cuvantul d-nei  Man Lucia  ,  care prezintă 
raportul de specialitate precum si proiectul de hotarare.
            - Se da cuvantul d-lui consilier Creţu Simion,  care 
prezintă raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea 
comisiei de specialitate a consiliului local.
             Creţu Simion : „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare si nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”.
             Opincariu Constantin: „ Dacă nu sunt obiecţiuni în 
privinţa aprobării proiectului de hotarare, atunci supun la vot 
daca sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3  din cadrul 
acestuia.”
             „ Fiind supuse la vot articolele, acestea se aproba cu 
20 voturi pentru. „ 
             Opincariu Constantin: „ Acum supun la vot daca sunteţi 
de acord cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat 
impreuna cu articolele asa cum s-au votat.”
             „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta s-a 
aprobat cu 20 voturi pentru.”
                       S-a adoptat Hotărârea nr.269/2007.

           30 . Proiect de hotarare privind însuşirea documentaţiei 
de parcelare a imobilului (Constructie) situat în Alba Iulia B-dul 
Revoluţiei nr.73 Bloc A17 înscris în CF nr.34229 Alba Iulia. 
         - Se dă cuvantul d-nei  Groza Aurica ,  care prezintă 
raportul de specialitate si proiectul de hotarare.
         - Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotărâre din partea comisiei 
de specialitate a consiliului local.
            Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
             Opincariu Constantin: „ Dacă nu sunt obiectiuni , atunci 
supun la vot dacă sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3 din 



cadrul  proiectului de hotarare prezentat.”
             „ Fiind supuse la vot articolele, acestea s-au aprobat cu 
20 voturi pentru.”
              Opincariu Constantin : „ Acum supun la vot daca 
sunteti de acord cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat 
impreuna cu articolele aşa cum s-au votat.”
             „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a 
aprobat cu 20 voturi pentru.”
                              S-a adoptat Hotararea nr.270/2007.

                                                                              
       II. Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului 
Alba Iulia pe luna august  2007.
            Popa Pavel: Propun ca sedinţa de luna viitoare sa aiba 
loc în data de 28  august  a.c. .”
            „ Propunerea fiind supusa la vot, aceasta s-a aprobat cu 
20 voturi pentru.”

    III.  D I V E R S E:
              - Se da cuvantul d-nei Groza Aurica, care prezintă 
solicitarea depusă de Cociubei Lucia Monica privind efectuarea 
unui schimb de terenuri cu Consiliul local în sensul ca aceasta să 
cedea Consiliului local o parte din terenul situat sub Catedrala 
Greco-Catolică din Tolstoi şi alee pentru terenul pe care sunt 
construite garaje în aceaşi zonă.
                Baco Mihai: „ Se consideră ilegal întrucat d-na Cociubei 
Lucia a fost expropriată de terenul respectiv însă acest decret nu a 
fost operat în evidenţele de carte funciară şi de asemenea pentru 
acest teren petenta putea depune notificare în baza legii nr.10/2001 
motiv pentru care propun respingerea schimbului de teren 
solicitat.”
                Opincariu Constantin: „ Supun la vot daca sunteţi de 
acord cu solicitarea d-nei Cociubei Lucia  Monica.”
                 „Propunerea fiind supusa la vot aceasta nu se aproba 
deoarece s-au inregistrat 20 voturi împotrivă.”

                - Se da cuvantul d-lui Sava Dorin care prezinta o informare 
privind participarea Consiliului local la Targul de Turism 
Internaţional de la Lugano Elveţia în perioada 1-4 noiembrie 2007.

            Sava Dorin: „ Eu acum am prezentat doar aceasta 
informare urmand ca d-voastră sa fiti de acord ca pentru şedinţa 
viitoare sa intocmim un proiect de hotarare privind aceasta 
participare. Am dori sa avem un stand impreuna cu Consiliul 



Judetean. Există însa o presiune de timp pana la 15 august se 
stabilesc standurile.Cheltuielile sunt estimate la 10.000 euro.”
             Opincariu Constantin: „ Supun la vot daca sunteti de acord 
ca pentru şedinta viitoare sa se intocmeasca un proiect de hotarare 
.”           „Propunerea fiind supusa la vot aceasta s-a aprobat cu 20 
voturi pentru.”
             -  Se da cuvantul d-nei Anca Dinică ziarist presa locala.
             Anca Dinică: „ Daca sunteţi de acord sa prezentati 
activitatea de consilier în „ Unirea Plus „ în fiecare zi de luni pe 
adresa de e-mail.

               - Se dă cuvantul d-lui consilier  Bardaş Mihai.
            Bardaş Mihai: „ Eu am tot ascultat va rog putin sa ma 
ascultaţi si pe mine am tot pus in discuţie si in şedinţa trecută 
problema din sanţurile Cetaţii si vreau sa va spun ca contractele
imi par depasite, concesionarul vine după 6 luni să semneze noi le 
dam timp doi ani sa construiasca, noi nu le-am cerut bonificaţii 
financiare. Eu am o propunere să micsorăm suprafeţele pe care le 
dam in concesiune .Lucrarile nu avanseaza dupa 3 ani nu s-a facut 
nimica acolo.”

−             Cretu Simion: „ Trebuie sa vedem exact ce se intampla 
acolo.”
              Inurean Ioan : „ Concluzia este  sa cerem rezilierea 
contractelor.Proiectul ar trebui sa contină o garanţie.”
             Besoiu Ioan: „ Eu vin cu doua propuneri concrete sa 
iniţiati niste criterii dupa care se analizează şi termenele care se 
înscriu in certificatele de urbanism.”
             Cornea Vasile: „ Eu propun sa se faca o clauză prin care se 
poate rezilia contractele.
             Creţu Simion: „ Noi suntem administratorii putem pune 
niste clauze.”
              Besoiu Ioan: „ In primul rând să se facă nişte criterii care 
să fie adoptate de consiliu.Vă rog d-le Inurean sa prezentaţi pentru 
şedinţa viitoare o informare vom stabili niste criterii şi atunci 
nimeni nu mai poate modifica aceste criterii.”
               Sârbu Constantin: „ S-a înfiinţat un centru cultural ce fel 
de centru cultural este din care nu face parte nici o instituţie . Am 
propus si la sedinta de data trecută asocierea în vederea infiinţării 
unei asociaţii culturale între Consiliul local, Consiliul Judetean si 
Casa de cultură a sindicatelor.Proiectul mai există ? 
              

                     Opincariu Constantin: „ Daca nu mai sunt alte materiale 



de prezentat si punctele de pe ordinea de zi s-au epuizat atunci declar 
lucrările sedintei inchise la orele 15,20.”

       PRESEDINTELE SEDINTEI,            P.  SECRETAR,

       Constantin-Aurel Opincariu                   Robert Toacă 

 

                                    

       



                                                                                Anexa 

                             In cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Alba Iulia din data de 26 iunie 2007, s-au adoptat 
Hotararile de la nr.201 la nr.241 cu urmatorul qvorum:
...............................................................................................................
    Nr. Hotararii                                                  qvorumul
..............................................................................................................
201 ..............................................................20 voturi pentru 
202 ...............................................................20 voturi pentru 
203................................................................20 voturi pentru
204 ...............................................................20 voturi pentru
205................................................................20 voturi pentru 
206................................................................20 voturi pentru 
207................................................................20 voturi pentru 
208................................................................19 voturi pentru 
209................................................................20 voturi pentru 
210................................................................20 voturi pentru 
211................................................................20 voturi pentru 
212. PUD-uri .
         Art.1 ..........................................este retras de pe ordinea de   zi
         Art.2....................................................19 voturi pentru 
         Art.3.....................................................18 voturi pentru
         Art.4.....................................................15 abţineri si 5 voturi 
                                                                       împotrivă
         Art.5.....................................................15 voturi pentru 
         Art.6.....................................................10 voturi pentru 
         Art.7.....................................................19 voturi pentru 
         Art.8.....................................................18 voturi pentru 
         Art.9 ....................................................20 voturi pentru 
         Art.10 s-a amanat 
          Art.11..................................................20 voturi pentru
         Art.12 ..................................................20 voturi pentru
         Art.13 ..................................................20 voturi pentru 

213................................................................17 voturi pentru 
214................................................................ 17 voturi pentru
215................................................................20 voturi pentru 
216 ..............................................................20 voturi pentru 



217...............................................................20 voturi pentru 
218 ..............................................................20 voturi pentru 
219 ..............................................................20 voturi pentru 
220...............................................................20 voturi pentru 
221 ..............................................................20 voturi pentru 
222...............................................................20 voturi pentru 
223...............................................................20 voturi pentru 
224...............................................................18 voturi pentru 
225...............................................................18 voturi pentru 
226...............................................................19 voturi pentru 
227...............................................................18 voturi pentru 
228 ..............................................................18 voturi pentru 
229...............................................................18 voturi pentru 
230 ..............................................................20 voturi pentru 
231...............................................................20 voturi pentru 
232 ..............................................................20 voturi pentru
233................................................................19 voturi pentru 
234 ..............................................................18 voturi pentru 
235...............................................................18 voturi pentru 
236...............................................................18 voturi pentru 
237...............................................................18 voturi pentru 
238...............................................................20 voturi pentru 
239 ..............................................................18 voturi pentru 
240...............................................................20 voturi pentru 
241 ...............................................................20 voturi pentru 
...............................................................................................................
.............................................................................................................. 

                                                                 


