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                                        PROCES VERBAL

Încheiat azi 9 decembrie  2008, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului 
local al municipiului Alba Iulia.

Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  807/2008  a  Primarului 
municipiului Alba Iulia.

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local sunt publice.
Popa Pavel: "Conform înţelegerii anterioare preşedintele şedinţei este domnul 

Bogăţan Ioan."
Bogăţan Ioan: "Din totalul de 21 de consilieri aleşi, sunt prezenţi 19 consilieri. 

Lipsesc domnii consilieri Breaz Valer Daniel  şi Baco Mihai, deci şedinţa noastră 
este legal constituită."

Domnilor consilieri doresc să precizez faptul că, la lucrările şedinţei noastre 
participă: d-nul secretar Marcel Jeler, d-nul viceprimar Paul Voicu, d-nul viceprimar 
Bogăţan Ioan, d-na Lucia Man - şef birou Resurse umane, relaţii internaţionale, d-na 
Aurica Groza -  şef  birou cadastru,  d-na Silvia  Moldovan,  d-na Mirela  Popescu - 
consilier juridic  precum şi presa.

Bogăţan  Ioan:  "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 cu 19 voturi pentru.

Bogăţan Ioan: "În şedinţa anterioară s-a propus ca punctele de la diverse să fie 
discutate la începutul şedinţei. Dacă cineva are vreo problemă vă rog să o expuneţi.”

Bărdaş  Horea  Mihai:  “Vreau să  supun atenţiei  dumneavoastră  o  problemă. 
Stilul  în  care  suntem trataţi  ca  şi  consilieri  locali.  Ca  pe  nişte  c….  Iarăşi  de  1 
Decembrie şi când a venit preşedintele României, Consiliul local nu este pomenit. 
Este pomenită numai Primăria Alba-Iulia. De acum încolo domnii care le daţi premii 
să veniţi şi să ne întrebaţi şi pe noi consilierii. Nu numai Primăria. Că noi nu o să mai 
votăm nimic dacă nu. Nu ştiu cine se ocupă de aici din Primărie de chestia aceasta. 
Nu ne mai enervaţi. Poate că o dată o să ne enervăm şi noi şi o să spuneţi că noi 
suntem al dracului. Dar cred că cineva vrea să-şi bată în mod constant joc de noi.”



Bogăţan  Ioan:  “Domnul  consilier  v-am  spus  când  ne-am  întâlnit  ieri  sau 
alaltăieri că eu la toate întâlnirile la care reprezint Primăria nu uit să transmit salutul 
domnului Primar şi al domnilor consilier.”

Bărdaş  Horea  Mihai:  “Dumneavoastră  sunteţi  drăguţ  domnule  preşedinte. 
Uitaţi mi s-a dat cadoul acesta să tac. Eu vă spun încă o dată. A venit preşedintele 
României şi aţi menţionat Primăria municipiului Alba-Iulia. Îmi pare rău.”

Bogăţan Ioan: “Când spunem Primăria se înţelege consilieri şi Consiliul local.”
Bărdaş Horea Mihai: “Foarte bine. Deci Primăria este condusă de Consiliul 

local.”
Bogăţan Ioan: “Normal că există un executiv.”
Bărdaş Horea Mihai: “Şi colegul meu de lângă mine când mai zice Primăria 

Alba-Iulia să nu se mai bage în faţă ci să stea să meargă cu noi.”
Popa Pavel: “Vă rog să îmi permiteţi. În calitate de decan de vârstă al acestui 

Consiliu  îmi  cer  scuze  domnului  Primar  cât  şi  domnilor  viceprimari  şi  domnilor 
consilieri  că  nu  am putut  face  încă  deosebirea  şi  m-am prezentat  când  s-a  spus 
depunere de coroane din partea Primăriei. Eu am crezut că Primăria şi Consiliul local 
sunt tot una şi m-am desprins din grupul dumneavoastră şi m-am dus la depunerea de 
coroane. Încă o dată vă rog să-mi acceptaţi scuzele. Dar nu sunt împăcat sufleteşte cu 
un singur lucru. Pe mâna cui suntem daţi noi consilierii locali? Aşa cum a spus şi 
domnul Bărdaş. Atunci când sunt evenimente sau depuneri de coroane nu suntem 
anunţaţi. De exemplu când s-a făcut deschiderea serbărilor de 1 Decembrie. Noi din 
cartiere nu primim ziarele numai lunea. Sâmbăta nu le primim. Şi am văzut în ziar la 
data la care trebuia să se înalţe drapelul şi să se deschidă serbările de 1 Decembrie la 
ora 18 noi nu am fost. Am întrebat colegii dacă au fost. Au spus că nu au fost. Nu era 
bine să fim şi noi consilierii alături de domnul Primar şi de domnii viceprimari la 
aceste manifestări. Sau ori de câte ori se iveşte ocazia să fim şi noi anunţaţi. Lucrul 
acesta  se  întâmplă  de  ani  de  zile.  Nu  ne  bagă  nimeni  în  seamă.  Nu  ştim ce  se 
întâmplă  la  nivel  de  municipiu.  Fără  să  înţeleagă  cineva  că  avem  pretenţia   să 
participăm la concluzii după evenimente. Nu. Rolul nostru este să fim acolo lângă 
domnul Primar şi domnii viceprimari, să fim acolo unde trebuie că de aceea ne-au 
ales oamenii.”

Bogăţan Ioan: “Este o observaţie pe care ne-o însuşim şi o să avem grijă ca cei 
care se ocupă de aceste evenimete să vă anunţe.”

Popa Pavel: “Mai am o rugăminte. Poate să fie depuneri de coroane din partea 
Primăriei şi a Consiliului local. Eu cred că nu deranjează pe nimeni şi cu nimic lucrul 
acesta. Şi atunci nu mă mai trezesc numai eu alături alături de domnul Primar şi de 
domnii viceprimari la depuneri de coroane iar colegii mei stau în mulţime că nu sunt 
a Primăriei.”

Bogăţan  Ioan:  “Aş  vrea  să  supun  atenţiei  dumneavoastră  tot  la  diverse  o 
chestiune personală  şi rog presa dacă se poate să nu o consemneze. Am o chestiune 



cu care o să vă rog să fiţi amabili să mă ascultaţi.  Nu ştiu dacă o campanie electorală 
se face pe seama problemelor personale sau a bolii cuiva. O foaie scoasă de Partidul 
Liberal. Regret pentru unii colegi şi  prieteni. Filiera handicapaţilor din PDL Alba 
printre care sunt nominalizat şi eu cu certificatul meu. Eu nu sunt un handicapat, am 
dobândit  un  handicap  şi  nu  doresc  nimănui  să  dobândească  acest  handicap. 
Imaginaţi-vă dacă această hârtie ajungea în mâna mamei mele. Ce ar zice mamele 
dumneavoastră dacă ar citi chestiunea aceasta? Cred că nu vă convine. Oricum vă 
rog, colegii liberali, să le transmiteţi gândurile mele bune celor care au dat girul să se 
scrie aceste rânduri pentru că eu nu am deranjat pe nimeni în campanie, mi-am făcut 
datoria şi nu am concurat pe postul nimănui. Iar acest certificat pe care îl am este o 
chestiune personală şi secretă şi legea permite să fie scos numai cu acordul meu. Dar 
se vor lua măsurile corespunzătoare pentru a vedea cine şi din ce birou a scos acest 
certificat. Pentru că sunt trei certificate în trei locuri. Nu vi le spun că nu are rost. Dar 
nu  sunt  numai  eu.  Mai  sunt  şi  alte  persoane  cum ar  fi  mama  domnului  Primar. 
Numai dânsa poate fi Floarea Hava sau doamna primăriţă de la Crăciunel. Înseamnă 
că  a  pornit  chiar  de  unde  se  înregistrează  aceste  certificate.  În  final  nu  doresc 
nimănui să treacă prin ce am trecut eu şi familia mea.”

Paul Voicu: “Să le dorim multă sănătate celor care au scris. Este o porcărie 
imensă. Dacă aşa cred ei că se face campanie electorală.”

Coşeriu  Sorin  Nicolae:  “Domnule  preşedinte  eu  sunt  de  acord  cu 
dumneavoastră însă vreau să vă spun altceva. Este a doua sau a treia oară când nişte 
chestiuni  care  apar  oarecum  independent  de  Consiliul  local  într-o  campanie 
electorală, în urma unor divergenţe între indivizi ni se spun aici în Consiliu local. Aş 
vrea să vă spun nişte chestiuni, nu referindu-mă strict la Partidul Liberal ci şi la alte 
partide şi de aici se vede şi importnţa  pe care simt consilierii că o primesc. Există 
nişte acţiuni foarte eterogene la anumite partide care sunt independente de voinţa 
mea sau a colegilor. Eu nu cred că aceste chestiuni trebuie aduse şi spuse în Consiliul 
local pentru că eu efectiv mă simt jenat  de ceea ce s-a întâmplat şi cu care nu sunt de 
acord.  Dar  cred  că  aducerea  în  Consiliu  local  şi  punerea  asupra  noastră  a  unor 
presiuni morale că nu ştiu cine a scris nu ştiu ce nu cred că este un lucru normal. 
Cred că trebuie rezolvată problema între partidele politice şi  nu în Consiliu local. 
Este  a  doua  sau  atreia  oară  când  ni  se  reproşează  nouă,  celor  patru,  sau  altor 
consilieri ceea ce s-a scris. Dumneavoastră aveţi căile legale de a-l ataca, de a-l pune 
la punct. Deci nu cred că problema trebuie discutată în Consiliu local.”

Cornea  Vasile:  “Cred  că  domnul  coleg  de  la  liberali  are  dreptate.  Dar  în 
regulamentul de funcţionare al Consiliului local  sunt şi intervenţii politice, declaraţii 
politice. Ori nu puteţi dumneavoastră acum să spunem să facem o declaraţie politică 
sau nu. Iar în ceea ce a spus domnul consilier Popa Pavel mai devreme şi noi avem 
obligaţia ca şi consilier să ne informăm despre participarea la aceste evenimente. E 
adevărat că nu am fost informaţi niciodată de compartimentul care se ocupă de aceste 



evnimente. Dar putem să ne informăm şi noi nu numai să acuzăm pe domnul Primar 
şi pe domnii viceprimari că nu ne-au informat.”

Bogăţan Ioan: “Să trecem acum la ordinea de zi dacă nu mai sunt discuţii.”
Marcel Jeler: "Pe ordinea de zi  aveţi 6 proiecte de hotărâre iar peste ordinea 

de zi a fost introdus proiectul cu numărul 7:
7. Modificarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici 

aprobaţi prin HCL nr. 211/26.06.2008 pentru obiectivul „Reabilitare centru istoric 
traseul estic, traseul sudic, traseul nordic la fortificaţia de tip Vauban Alba Iulia - căi 
de acces, iluminat şi mobielier urban specific - municipiul Alba Iulia.

Bogăţan  Ioan:  "Domnilor  consilieri  supun  la  vot  dacă  sunteţi  de  acord  cu 
ordinea de zi modificată."

Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată în unanimitate.

Bogăţan Ioan: "Şi acum prezint următorul

                                   PROIECT AL ORDINII DE ZI:

I. Proiecte de hotărâri privind:
1. Rectificarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba 

Iulia pe anul 2008
2. Modificarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico -economici 

pentru obiectivul „Schimbare de destinaţie din Punct Termic în birouri" aprobată prin 
HCL nr. 280/2006

3. Aprobarea modificării proiectului „Reabilitare Centru Istoric, Traseul Estic, 
Traseul Sudic, Traseul Nordic, Fortificaţia de tip Vauban - Alba Iulia, căi de acces, 
iluminat şi mobilier urban"

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

5. Aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii  de prioritate în soluţionarea 
cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuineţelor pentru tineri, destinate închirierii, 
în municipiul Alba Iulia 

6. Aprobarea listei cu actele justificative pe care solicitanţii de locuinţe pentru 
tineri, destinate închirierii, trebuie să le prezinte în vederea analizării cererilor

 



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

 Se dă cuvântul d-nei Teofila Ţîr  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."

 Teofila Ţîr: “În afară de ceea ce dumneavoastră găsiţi în raportul pe care vi 
l-am prezentat a mai intervenit o modificare pe care vreau să v-o spun. Ieri după ora 
două am primit o adresă prin care ni se alocă o  sumă de 7000 lei adică 70 milioane 
lei vechi şi pe care trebuie să o prind în buget. În anexe am cuprins-o deja dar nu este 
trecută în acest raport şi vreau să fie consemnat în procesul verbal. Este trecută la 
capitolul 51 la “Alte cheltuieli”. Sumele care au venit în plus după cum sunt trecute 
în material sunt cele care reprezintă cheltuieli de personal la învăţământ şi pentru 
subvenţii  la  finanţarea programului  multianual  de mediu,  o sumă de 514 ceea ce 
preconizăm ca până la sfârşitul anului să intre.”

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

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 429/2008

2. Modificarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul „Schimbare de destinaţie din Punct Termic în birouri" aprobată prin 
HCL nr. 280/2006.

Se dă cuvântul doamnei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre 
precum şi raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui Cimpoieş Cornel Pavel care prezintă raportul de avizare 
din  partea  comisiei  de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea  lucrărilor 
publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea  monumentelor 
istorice şi de arhitectură.

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

Bogăţan Ioan: "Dacă nu sunt discuţii supun la vot proiectul de hotărâre." 
   "Fiind supus la vot propunerea a fost votată cu 19 voturi pentru."



         S-a adoptat Hotărârea nr. 430/2008

3. Aprobarea modificării proiectului „Reabilitare Centru Istoric, Traseul Estic, 
Traseul Sudic, Traseul Nordic, Fortificaţia de tip Vauban - Alba Iulia, căi de acces, 
iluminat şi mobilier urban"

 Se dă cuvântul d-nei Crina Iacob 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."

  Bogăţan Ioan: "Dacă nu sunt discuţii supun la vot proiectul de hotărâre."
 „Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru."

            S-a adoptat Hotărârea nr. 431/2008

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

 Se  dă  cuvântul  d-nei  Luminiţa  Fara   care  prezintă  proiectul  de  hotărâre 
precum şi raportul de specialitate.
   Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea  comisiei  pentru activităţi  ştiinţifice,  învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţia 
socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului.
         Popa Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Luminiţa Fara: “Vreau să supun atenţiei dumneavoastră o cerere prin care o 
studentă, Dreghiciu Diana Alexandra a fost selectată pentru Institutul de Modă de la 
Burgo Milano. Din informaţiile pe care le-am obţinut, studentei i s-a asigurat doar o 
sumă minimă fără să fie anunţată de la început de această situaţie.  A solicitat  un 
sprijin. Suma este de 2500 euro. Situaţia familială este mai deosebită. Părinţii nu au 
posibilitatea să o ajute şi dacă putem să o sprijinim. Eventual cu o premiere.

Cornea Vasile: “Îmi pare rău că a sosit mai târziu cererea de finanţare pentru 
această studentă pentru că merită şi este un copil meritos. Eu din punctul meu de 
vedere şi al comisiei, al celor care suntem aici, suntem de acord dar trebuie să votăm 
în plen acest lucru pentru că nu a fost pe ordinea de zi a comisiei.”



Luminiţa Fara: “Studenta are o bursă de studii în Iatalia. Ce i s-a asigurat acolo 
este insuficient şi am înţeles că nu i s-a spus de la început. I s-a spus că va avea toate 
cheltuielile asigurate şi ajungând acolo situaţia va fi alta.”

Paul Voicu: “Vreau să mai aduc la cunoştinţa Consiliului încă un lucru. Exact 
după ce a plecat acolo, neştiind de toate aceste probleme financiare, mama ei a fost 
de două ori internată în spital cu probleme de sănătate foarte grave. Şi una peste alta 
a trebuit să ia credit din bancă pentru probleme de sănătate. Cred că avem motive 
justificate să ajutăm această studentă.”

Rotar  Marius:  “Sigur  aceasta  este  altă  chestiune  dar  trebuie  să  fim  moral 
alături de acestă familie. Părerea mea este că ar trebui să ajutăm această studentă sub 
forma unei premieri. De altfel ea este un ambasador al oraşului Alba-Iulia în Milano 
unde are loc acest concurs. Comisia de cultură să propună suma.”

Bogăţan Ioan: “S-a propus suma de 2500 euro.”
Pleşa Gabriel: “Înainte să trecem la vot aş vrea să spun şi eu ceva. Bineînţeles 

că este un caz cu care sunt de acord dar pe viitor comisia de cultură şi noi ceilalţi să 
ne gândim ca pentru toate aceste sume alocate la nişte criterii. De ce vă spun lucrul 
acesta. Riscăm şi ştim foarte bine că ne aşteaptă probleme economice grave, riscăm 
să avem cât mai multe cazuri. Şi vor veni pe partea de asistenţă socială. Şi nu o să 
putem satisface  toate aceste cazuri. Nu trebuie să creăm un precedent.  Să hotărâm la 
începutul anului 2009 nişte criterii prin care să facem donaţii în aceste cazuri. De 
exemplu rezultate deosebite obţinute în activităţi culturale şi sportive. Trebuie să fim 
mai atenţi. Să nu mă înţelegeţi greşit. Sunt de acord cu lucrul acesta dar ne vom trezi 
cu multe solicitări la care nu vom putea face faţă.”

Bogăţan Ioan: “În buget este oricum un capitol de cultură şi acolo e prinsă o 
anumită sumă în care trebuie să ne încadrăm.”

Cornea Vasile: “Îl rog pe domnul Pleşa să participe la o şedinţă de comisie.”
Pleşa Gabriel: “Cu toată plăcerea dacă mă invitaţi.”
Cornea Vasile: “În şedinţă noi analizăm foarte clar toate cererile de finanţare 

ori de premiere. Normal că au fost mai devreme şi le-am eliminat  din start. Erau 
foarte  multe  cereri  de versuri,  de  cărţi.  Nu am fost  niciodată  de acord cu aceste 
lucruri. Nu se va mai întâmpla niciodată să dăm bani ca să scrie ceva. Este foarte 
bine că aţi propus aceste criterii. Dar noi oricum analizăm foarte clar toate cererile.”

Bogăţan Ioan: “Sunteţi de acord cu premierea?”
Dîrloşan Dorin Ioan: “Numai puţin. Dacă o facem sub formă de premiere se 

impozitează.”
Paul Voicu: “Am discutat deja cu tatăl fetei şi  cu doamna Teofila.  Aşa s-a 

calculat. S-a calculat cam 100 milioane. Impozitaţi rămân 84 milioane.”

Vine domnul consilier Baco Mihai.



Bogăţan Ioan: “Sunteţi de acord cu proiectul nr. 4 cu celelalte subpuncte?”
Bărdaş Horea Mihai: “Domnul Bogăţan! Discuţii?”
Bogăţan Ioan: “Vă rog domnul consilier.”
Bărdaş Horea Mihai: “La punctul 2. Domnul prefesor Ioan Bocşa. Suma de 8 

milioane. Poate uitaţi de invitaţii pentru consilieri. La punctul 4 pe data de 21 eu invit 
pe toţi colegii mei să participe la eveniment şi la masa festivă pe care o să o avem la 
Restaurantul Cetate. Şi mai vreau o intervenţie. Mă scuzaţi că am aflat numai acum. 
Îmi pare rău că nu e domnul Primar aici. Să-i spună unui anumit consilier de aici din 
Primăria Alba-Iulia că dacă noi lucrăm două ore pe lună şi el lucră 10 ore, el este 
plătit de Primăria municipiului Alba-Iulia să lucreze 20 de ore. Că eu nu vreau să-i 
socotesc lui orele în care lipseşte de la Primărie. Dar dacă vrea îi fac eu de pe cardul 
lui câte ore lucrează. Să nu ne mai spună nouă consilierilor că lucrăm două ore pe 
lună. Să-şi vadă lungul nasului că dacă nu şi-l vede s-ar putea să i-l tai eu. Noi nu 
lucrăm două ore pe lună.”
        Bogăţan  Ioan:  "Dacă  nu   sunt  discuţii  supun  la  vot  prezentul  proiect  de 
hotărâre."
            "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru."

            S-a adoptat Hotărârea nr. 432/2008

 5. Aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 
cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuineţelor pentru tineri, destinate închirierii, 
în municipiul Alba Iulia 

 Se dă cuvântul  d-nei  Luminiţa  Fara  care  prezintă  proiectul  de hotărâre  şi 
raportul de specialitate.
            Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea  comisiei  pentru activităţi  ştiinţifice,  învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţia 
socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului.
         Popa Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

 Cornea Vasile: “Criteriile sunt aceleaşi numai că am trecut aici municipiul 
Alba-Iulia. Deci aceasta era problema. Că nu a trecut din criteriile vechi municipiul 
Alba-Iulia.”

  Bogăţan Ioan: "Dacă nu aveţi discuţii supun la vot proiectul de hotărâre."
  "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru."

              S-a adoptat Hotărârea nr. 433/2008



    6. Aprobarea listei cu actele justificative pe care solicitanţii de locuinţe pentru 
tineri, destinate închirierii, trebuie să le prezinte în vederea analizării cererilor

 Se dă cuvântul d-nei Luminiţa Fara care prezintă proiectul de hotărâre precum 
şi raportul de specialitate. 
            Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea  comisiei  pentru activităţi  ştiinţifice,  învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţia 
socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului.
              

 Popa Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

  Bogăţan Ioan: "Dacă nu aveţi discuţii supun la vot proiectul de hotărâre."
 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru."

   S-a adoptat Hotărârea nr. 434/2008

 
  7. Modificarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici 

aprobaţi prin HCL nr. 211/26.06.2008 pentru obiectivul „Reabilitare centru istoric 
traseul estic, traseul sudic, traseul nordic la fortificaţia de tip Vauban Alba Iulia - căi 
de acces, iluminat şi mobielier urban specific - municipiul Alba Iulia.
  Se dă cuvântul  d-nei Silvia Moldovan  care prezintă proiectul de hotărâre 
precum şi raportul de specialitate.

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

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

Silvia Moldovan: “Am vrut să spun că l-am pus pe ordinea de zi ca proiect 
suplimentar dar el trebuia înţeles în acelaşi context cu proiectul de la numărul 2 sau 3 
pentru că aceste hotărâri  se generează una pe alta.  O dată aprobându-se proiectul 
normal că trebuie susţinută şi finanţarea. Şi o modificare a apărut şi la caracteristicile 
tehnice economice ale obiectivului în fază de PT în urma evaluării mai detaliate  a 
costurilor pentru aceste investiţii. Este evaluat şi punctat. Sunt şi în faza de a puncta 
contractul de finanţare la  Ministerul Dezvoltării.”



 Bogăţan Ioan: "Dacă nu aveţi discuţii supun la vot proiectul de hotărâre."
"Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru."

S-a adoptat Hotărârea nr. 435/2008

   Bogăţan Ioan: “Dacă mai sunt şi alte probleme?”
Paul  Voicu:  “Domnul  preşedinte,  domnii  consilieri  care  au  primit  invitaţii 

pentru a se discuta problema tehnică şi variantele pentru pasajul peste linia ferată 
vă rog să rămâneţi pentru ora 1 şi bineînţeles cei care sunteţi interesaţi.”

 
  Bogăţan Ioan: „Dacă nu mai sunt şi alte materiale de prezentat iar punctele de 

pe ordinea de zi s-au epuizat atunci declar şedinţa închisă".

 Alba Iulia, 9 decembrie  2008

     PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,   SECRETAR, 
               Consilier                                                                 
             Bogăţan Ioan                                                             Marcel Jeler       




