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Încheiat azi 9 octombrie  2007, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului 
local al municipiului Alba Iulia.

Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  827/2007  a  Primarului 
municipiului Alba Iulia .

Domnul secretar Jeler  Marcel :  „Conform Regulamentului  de funcţionare al 
Consiliului  local  al  municipiului  Alba Iulia,  îmi revine  sarcina să asigur  alegerea 
preşedintelui de şedinţă.”

În  acest  sens  propun  alegerea  d-lui  consilier  Popa  Pavel  –  preşedinte  de 
şedinţă.

"Propunerea fiind supusă la vot, aceasta s-a aprobat cu 16 voturi pentru."
Jeler Marcel : "Şi acum în calitate de preşedinte ales, d-l consilier Popa Pavel 

urmează să conducă lucrările şedinţei."
Popa  Pavel:  "Domnilor  consilieri  înainte  de  a  începe  şedinţa  propun  un 

moment de reculegere în memoria familiei Vinţan."
Popa Pavel : "Din totalul de 21 de consilieri aleşi, sunt prezenti 16 consilieri, 

lipsesc  domnii  consilieri  Anghel  Marius  Gabriel,  Besoiu  Ioan  Petru,  Contor 
Gheorghe, Cornea Vasile, Rotar 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 
Bogăţan  Ioan  ,   d-l  secretar  –  Marcel  Jeler,   d-na  Adela  Cristescu  -  directoare 
Serviciul  public  de  asistenţă  socială,   Potopea  Dana  –  consilier  juridic,  Rânghet 
Georgeta – consilier juridic.

Popa Pavel : "Domnilor consilieri înainte de a se trece la dezbaterea punctelor 
înscrise pe ordinea de zi, trebuie să stabilim ce modalitate de vot vom folosi . Eu 
propun să folosim votul deschis prin ridicare de mâini."

Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată în unanimitate.
Popa Pavel: "Avem un singur punct pe ordinea de zi:
 Acordarea unui ajutor de urgenţă pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi 

înmormântare a victimelor accidentului rutier din Ungaria."

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

1. Acordarea unui ajutor de urgenţă pentru acoperirea cheltuielilor de transport 
şi înmormântare a victimelor accidentului rutier din Ungaria. 

Se  dă  cuvântul  d-nei  Adela  Cristescu  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre 



precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Opincariu Constantin care prezintă raportul de 

avizare  din  partea  comisiei  de  specialitate  al  Consiliului  local   pentru  activităţi 
ştiinţifice,  învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţia  socială,  culte,  sport,  agrement, 
turism şi protecţia copilului.

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

Popa Pavel: "Domnilor consilieri dacă aveţi discuţii referitoare la acest proiect 
vă rog să vă spuneţi punctul de vedere." 

Popa Pavel : "Dacă nu sunt discuţii, supun la vot prezentul proiect de hotărâre."
"Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru."

S-a adoptat Hotărârea nr. 339/2007

Popa Pavel : "Dacă nu mai este nici un punct pe ordinea de zi, declar lucrările 
şedinţei închise."

                                              Alba Iulia, 9 octombrie 2007

    
   PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, AVIZEAZĂ, 

       Consilier    Secretar
               Popa Pavel                                                                    Jeler Marcel


