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PROCES VERBAL

Încheiat azi 27 mai 2021 în cadrul şedinţei ordinară publică a Consiliului Local
al municipiului  Alba-Iulia.
 Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  969/2021 a  Primarului
municipiului Alba Iulia, publicată în ziarul local Unirea în data de 22 mai 2021.
 Lucrările şedinţei ordinară a Consiliului Local sunt publice.”

Marcel  Jeler:  ”La ședință  sunt prezenți  un număr de 19 consilieri.  Lipsește
motivat domnul consilier Holhoș Teodor precum și domnul consilier Florea Victor
Paul.  Domnul consilier Florea Victor Paul intră în sala de ședință în timpul discutării
proiectului nr. 17 al ordinii de zi. Așadar, ședința noastră este legal constituită.”

  Supun la vot  procesul verbal, dacă nu aveți contestații pe marginea lui, al
ședinței anterioare.  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon  Marius,   Fulea  Ioan,  Gavrila  Paven
Ionela,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea
Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu,
Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Tudorașcu Raul Sebastian, Vîrtei
Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”

Marcel Jeler: ”O să vă rog să intrați pe cont până în 15 iunie să vă depuneți
declarațiile  de  avere  și  interese,  de  care  acum este  responsabilă  o  persoană  din
aparatul de specialitate.”
 Marcel Jeler: ”Dau cuvântul domnului președinte ales.”

Medrea Bogdan: ”Vă propun modalitatea de vot pentru această ședință votul
deschis prin ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată  cu 19 voturi pentru Bărbuleț
Narcisa  Ioana,  Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius,   Fulea Ioan,  Gavrila
Paven Ionela,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil
Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,   Tudorașcu  Raul
Sebastian, Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”

Medrea Bogdan: ”Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la lucrările
şedinţei noastre  participă:   domnul Primar Pleșa Gabriel, d-na Georgeta Rânghet –
director  executiv  Direcția  juridică,  d-na  Simona  Fiț  -   șef  Serviciu  administrație
publică locală, juridic, contencios, d-na Teofila Țîr, dl. Armean Gabriel – șef Serviciu
monitorizare drumuri și  utilități publice,  dl. Călin Badiu – director executiv Direcția
venituri,   d-na Maria Seeman – manager public,   d-na Andreea Man – șef Serviciu
resurse umane – administrativ, d-na Crina Dumitrescu – director Direcția Programe,
d-na Olga Hașegan – șef Serviciu - Direcția de Asistență Socială, d-na Claudia Cânța
–  șef  Serviciu  investiții  și  lucrări  publice,  d-na  Adriana  Gheorghescu  -  consilier



Serviciul  urbanism, dl.  Alexandru  Nicola  –  şef  Serviciu  public  comunitar  pentru
cadastru şi agricultură, d-na Mihaela Petcu – consilier Serviciul administrație publică
locală,   precum şi presa.”
 Pleșa Gabriel: ”Pe ordinea de zi avem 42 de proiecte.  Suplimentar au fost
introduse următoarele proiecte:
  44. Proiect de hotărâre  privind parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba
Iulia, B-dul Transilvaniei.

45.  Proiect de hotărâre  privind actualizarea programului de transport public
local de persoane pentru zona tarifară ”zona 1 municipiul Alba Iulia”.

46.  Proiect de hotărâre  privind modificarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare al Club Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia.

De pe ordinea de zi au fost retrase următoarele proecte:
 23.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  planului  urbanistic  de  detaliu  :
”Construire locuințe semicolective” 
   27. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanisitc zonal : ” Elaborare
PUZ pentru modificare reglementări urbanistice aferente PUZ aprobat cu HCL nr.
108/2008” 
 31. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrate la
sediul  Primăriei  Municipiului  Alba  Iulia  sub  nr.  36530/01.04.2021  și
4362/16.04.2021 , formulate de Muntean Ana și Dudciuc Calin Nicolae și Dudciuc
Larisa  Monica,  ca  urmare  a  faptului  că  actul  administrativ  care  face  obiectul
plângerilor prealabile nu mai poate fi revocat, la momentul actual, de către autoritatea
publică emitentă, întrucât a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice.  
 Supun  aprobării  dumneavoastră  proiectul  ordinii  de  zi  cu  modificările  și
completările  menționate anterior. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?” 
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat   cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon  Marius,   Fulea  Ioan,  Gavrila  Paven
Ionela,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea
Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu,
Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Tudorașcu Raul Sebastian, Vîrtei
Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 Jeler Marcel: ” Dacă vă găsiți în una din situațiile în care nu puteți lua parte la
deliberare și la adoptarea hotărârilor, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude
până la gradul al patrulea inclusiv, aveți un interes patrimonial în problema supusă
dezbaterilor consiliului local vă rog să le precizați acum.”
 Sergiu  Nicolae  Vîrtei:  ”La  proiectul  de  hotărâre  nr.  2  privind  aprobarea
acordării  unui  sprijin  financiar  Clubului  Sportiv  Unirea  Alba  Iulia,  nu  particip  la
dezbatere și la vot.”
 Gavrilă Paven Ionela: ”La proiectul nr. 3  privind alocarea unor sume de bani
Universitții 1 Decembrie 1918 Alba Iulia în vederea susținerii realizării volumului
Alba Iulia – MEMORIA URBIS în limba engleză, nu voi participa la dezbatere și la
vot.”

Medrea Bogdan: ”La proiectul de hotărâre nr. 13  privind aprobarea participării
la finanțarea obiectivului ”Extindere rețele electrice de distribuție pe strada Alcala de
Henares,  din  municipiul  Alba  Iulia”  și  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici



precum și la proiectul nr. 17 privind aprobarea participării la finanțarea obiectivului
”Extindere  rețele  electrice  de  distribuție  pe  str.  Turnătoriei  și  str.  Minerva,  din
municipiul Alba Iulia” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici,  nu voi participa
la dezbaterea și la votul proiectului.” 

Pleșa Gabriel: ”Și acum vă prezint următoarea

         ORDINE DE ZI: 

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru susținerea și
promovarea culturii scrise   
 2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării  unui  sprijin  financiar
Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia  
 3.  Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  unor  sume  de  bani  Universitții  1
Decembrie  1918 Alba Iulia în vederea susținerii  realizării  volumului  Alba Iulia –
MEMORIA URBIS în limba engleză 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de colaborare și parteneriat
între Municipiul Alba Iulia și Asociația pentru educație informală
 5.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  nr.  102/2021  privind
acordarea de înlesniri la plată unor persoane 
 6.  Proiect  de  hotărâre  privind acordarea  de  înlesniri  la  plată  unor  persoane
fizice
 7.  Proiect  de  hotărâre  privind conferirea  titlului  de  „Cetăţean  de  onoare  al
municipiului Alba Iulia” domnului Drăgoi  Simion
 8.  Proiect  de  hotărâre  privind  conferirea  titlului  de  „Cetăţean  de  onoare  al
municipiului Alba Iulia” domnului Babițchi Mihai
 9.  Proiect  de  hotărâre  privind  conferirea  titlului  de  „Cetăţean  de  onoare  al
municipiului Alba Iulia” domnului Stanciu Nicolae - Claudiu
 10.  Proiect de hotărâre privind  conferirea titlului  de „Cetăţean de onoare al
municipiului Alba Iulia” domnului Bocșa Ioan
 11.  Proiect  de hotărâre privind  conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al
municipiului Alba Iulia” domnului Furdui Iancu Nicolae
 12.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  criteriilor  pentru  repartizarea
locuințelor sociale din municipiul Alba Iulia
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la finanțarea obiectivului
”Extindere rețele electrice de distribuție pe strada Alcala de Henares, din municipiul
Alba Iulia” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
 14.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții ”Realizare podeț peste canalul de Gardă la Intersecția
străzilor Nada Florilor și Constantin Noica, municipiul Alba Iulia”
 15.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici
actualizați  pentru  realizarea  obiectivului  de  investiții  ”Conservarea,  restaurarea  și
valorificarea durabilă a ”Palatului principilor din Alba Iulia” - centru expozițional
corp principal E”
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 351/2019 a Consiliului
local al municipiului Alab Iulia 



 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la finanțarea obiectivului
”Extindere  rețele  electrice  de  distribuție  pe  str.  Turnătoriei  și  str.  Minerva,  din
municipiul Alba Iulia” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal ”Elaborare
PUZ  în  vederea  completării  reglementărilor  urbanistice  aprobate  în  zonă  pentru
agrement și sport ”  
 19.  Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  planului  urbanistic  de  detaliu  :
”Schimb  de  destinație  și  extindere  pe  verticală  pentru  birouri  și  servicii  prin
modificare PUD aprobat cu HCL nr. 214/2013, art. 9”   
 20. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanistic zonal : ”Elaborare
PUZ pentru modificare zone funcționale (zona de locuințe L3A și zona DA) în zona
locuintelor colective medii”  
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal : ”Elaborare
PUZ  pentru  reglementare  stradă,  construire  locuințe  (P+3E+4R)  –  modificare
reglementări aprobate cu HCL nr. 108/2008” 
 22.  Proiect  de hotărâre  privind avizarea planului urbanistic zonal : ”Elaborare
PUZ – parcelare, construire locuințe individuale și reglemantare strada acces”   
 23.  Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  planului  urbanistic  de  detaliu  :
”Construire locuințe semicolective” 
 24. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanistic zonal : ”Elaborare
PUZ pentru construire locuințe individuale și regelementare strada acces” 
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal : ”Elaborare
PUZ – completare și modificare parțială, regelementari  urbanistice Isb aprobate cu
HCL nr. 195/2013, regelemntare detaliată ansamblu rezidențial cu funcțiuni mixte”  
 26. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanistic zonal : ” Elaborare
PUZ – modificare zonă funcțională, realizare parcări, modernizare tramă stradală și
împrejmuire”
 27. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanisitc zonal : ” Elaborare
PUZ pentru modificare reglementări urbanistice aferente PUZ aprobat cu HCL nr.
108/2008” 
 28. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanisitc zonal : ”Elaborare
PUZ regelementare zonă de locuințe individuale și realizare acces” 
 29.  Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanisitc zonal: ”Elaborare
PUZ în scopul construirii de locuințe individulae în zona L3P și reglementare stradă” 
 30. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanisitic zonal : ” Elaborare
PUZ pentru repoziționare strada Orizont 1” 
 31. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrate la
sediul  Primăriei  Municipiului  Alba  Iulia  sub  nr.  36530/01.04.2021  și
4362/16.04.2021 , formulate de Muntean Ana și Dudciuc Calin Nicolae și Dudciuc
Larisa  Monica,  ca  urmare  a  faptului  că  actul  administrativ  care  face  obiectul
plângerilor prealabile nu mai poate fi revocat, la momentul actual, de către autoritatea
publică emitentă, întrucât a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice  
 32. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu cu privire la transmiterea
imobilului în care își desfășoară activitatea Palatul Copiilor Alba Iulia din doemniul
public  al  Municipiului  Alba  Iulia  în  domeniul  public  al  Statului  și  administrarea



Ministerului  Educației  prin Inspectoratul  Școlar  Județean Alba și  Palatul  Copiilor
Alba Iulia 
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de
concesiune nr. 10184/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC Reflex SRL
 34. Proiect de hotărâre privind  acceptarea donaţiei  făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia,  strada Orizont 18  
 35. Proiect de hotărâre privind  acceptarea donaţiei  făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia,  strada Poiana Vadului
 36. Proiect de hotărâre privind  acceptarea donaţiei  făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia,  strada Nopții 
 37.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  propunerea  de  atribuire  prin  ordin  al
prefectului a cotei de  15/270 mp teren intravilan  înscris în CF.nr.73363 – C1-U9
Alba  Iulia  cu  nr.topo.  2308/1/56/XVIII  situat  în  Alba  Iulia,  str.Arieșului  nr.43  ,
Bl.241, Ap.18, Jud. Alba  în favoarea numiților  Petridean Ioan și soția Petridean
Mariana 
 38.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  propunerea  de  atribuire  prin  ordin  al
prefectului a cotei de  13/540 mp teren intravilan  înscris în CF.nr.73099 – C1-U24
Alba Iulia cu nr.topo. 3669/3/2/XXI situat în Alba Iulia, str.Gladiolelor nr.19 , Bl.V7,
Ap.21, Jud. Alba  în favoarea numiților  Lojigan Ioan și soția Lojigan Daniela
 39.  Proiect  de  hotărâre  privind  neînsușirea  raportului  de  expertiză  tehnică
extrajudiciară efectuată în Dosar nr.2718/176/2021 aflată pe rol la Judecătoria Alba
Iulia 
 40.  Proiect de hotărâre  privind  parcelarea unui imobil (teren) situat  în Alba
Iulia, zona Paclisa 
  41.  Proiect de hotărâre  privind încheierea unui act aditional la contractul de
administrare  nr.  119588/15.12.2016  încheiat  între  Municipiul  Alba  Iulia  si  Club
Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia

Inițiatori, Primarul municipiului Alba Iulia
     Consilier local , Filimon Marius 

 42. Proiect de hotărâre privind exonerarea, totală sau parțială, a obligației de
plată  a  chiriilor  și  redevențelor  aferente  contractelor  de  închiriere,  concesiune  și
asociere având ca obiect bunuri proprietate publică sau privată a municipului Alba
Iulia, în care se desfășoară activități suspendate sau restrânse în baza actelor emise de
autoritățile publice centrale și/sau locale. 
  44. Proiect de hotărâre  privind parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba
Iulia, B-dul Transilvaniei.

45.  Proiect de hotărâre  privind actualizarea programului de transport public
local de persoane pentru zona tarifară ”zona 1 municipiul Alba Iulia”.

46.  Proiect de hotărâre  privind modificarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare al Club Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia.

Medrea Bogdan: ”Vă propun să trecem la ordinea de zi. Începem cu proiectul
nr. 1 al ordinii de zi.”

1. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru susținerea și



promovarea culturii scrise   
Se dă cuvântul domnului Robert Roman  – șef Birou administrativ care prezintă

proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
   Se dă cuvântul  doamnei  Gavrilă  Paven Ionela   -  președinte  comisie  -   care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Medrea Bogdan:  ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa Ioana,
Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Fulea Ioan, Gavrila Paven Ionela,  Horșa
Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel,
Nanu Dana Elisabeta,   Oltean Sabina Larisa,  Popescu Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,
Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Tudorașcu Raul Sebastian, Vîrtei Sergiu Nicolae,
Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea nr.  205/2021

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării  unui  sprijin  financiar
Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia  

Se dă cuvântul doamnei Maria Seeman  - manager public care prezintă proiectul
de hotărâre precum şi raportul de specialitate
   Se dă cuvântul  doamnei  Gavrilă  Paven Ionela   -  președinte  comisie  -   care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Pleșa  Gabriel:  ”S-a  cerut  într-adevăr  suma  de  200  mii  lei.  Având  în  vedere
resursele bugetare, eu am considerat că putem să mergem cu un sprijin de 100 mii lei,
urmând ca după rectificare dacă găsim resurse să putem să mai contribuim cu ceva. Eu
propun Consiliului local 100 mii lei.”
 Domnul Mureșan Corneliu – președinte al Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia
prezintă solicitarea clubului.
 Alin Stanciu: ”Având în vedere cele prezentate de domnul Mureșan și știind că
cele prezentate le știam din presă  precum și rezultatele obținute de acești sportivi, eu vă
propun alocarea sumei cerute de către dânșii, deoarece trebuie să îi ajutăm și pe ei pentru
că și ei ne ajută pe noi  ca și imagine. Mai ales că majoritatea sportivilor sunt din Alba
Iulia.  Ca  atare,  vă  propun  alocarea  sumei  cerute  de  către  ei.  Vă  propun  ca  și
amendament.”
 Medrea Bogdan: ”Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de
domnul consilier Alin Stanciu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”

 ”Fiind  supus  la  vot,  amendamentul  a  fost  votat  cu  5  voturi  pentru
Bărbuleț  Narcisa  Ioana,  Nanu  Dana  Elisabeta,  Medrea  Bogdan,  Alin
Stanciu, Ioan Fulea și 13 abțineri  Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon



Marius,    Gavrila  Paven  Ionela,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,
Marean Claudiu,  Medrea Petru Gabriel,  Oltean Sabina Larisa, Popescu
Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu Cornel  Stelian,   Tudorașcu  Raul
Sebastian,  Vîlcan Marcela.”

 Medrea Bogdan: ”Amendamentul a fost respins.”
Medrea Bogdan:  „Supun la vot  proiectul  de hotărâre  în forma în care  a  fost

prezentat. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu   17 voturi pentru: Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru Dan, Filimon Marius, Fulea Ioan, Gavrilă Paven
Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina,
Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebatian, Vîlcan Marcela  și o
abținere  Nanu Dana Elisabeta.”
 Domnul consilier Sergiu Nicolae Vârtei a anunțat că nu participă la dezbaterea și
la votul proiectului nr. 2 al ordinii  de zi.

 S-a adoptat Hotărârea nr. 206/2021

3.  Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  unor  sume  de  bani  Universitții  1
Decembrie  1918 Alba Iulia în vederea susținerii  realizării  volumului  Alba Iulia –
MEMORIA URBIS în limba engleză 
 Se dă cuvântul doamnei Maria Seeman  - manager public care prezintă proiectul
de hotărâre precum şi raportul de specialitate
   Se dă cuvântul doamnei Nanu Dana Elisabeta  - secretar comisie -  care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Nanu Dana Elisabeta: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Eventual  să facem amendamentul că  prindem 8%
drepturile de autor. Să îi prindem acolo ca să nu fie problemă.”
 Maria Seeman: ”Doar pentru sumă plus 8% drepturile de autor.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Trebuie să avem acest amendament pentru că dacă nu, noi
nu putem să bugetăm  corect. Adică, suma aia trebuie să o aprobăm. Și atunci, propun
amendamentul ca la suma de 99750 să se adauge 8% drepturile de autor.”
 Teofila Țâr: ”Vreau să  vă spun că la aprobarea bugetului a fost alocată suma de
10 mii lei pentru Memoria Urbis.”
 Medrea Bogdan: ”Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentul  a fost votat cu 18 voturi pentru
Bărbuleț  Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru  Dan,  Filimon  Marius,  Fulea
Ioan,  Holhoș  Teodor,  Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Vasile  Claudiu,
Medrea  Bogdan,   Medrea  Petru  Gabriel,  Oltean  Sabina  Larisa,  Popescu  Emil
Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebatian,
Vârtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 Doamna consilier Gavrilă Paven Ionela a anunțat că nu participă la dezbaterea



și la votul acestui proiect.
  

 S-a adoptat Hotărârea 207/2021

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de colaborare și parteneriat
între Municipiul Alba Iulia și Asociația pentru educație informală
 Se  dăcuvântul  doamnei  Maria  Seeman  –  manager  public  –  care  prezintă
proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi  disciplină,  relaţii  cu publicul,  probleme ale minorităţilor,  apărarea ordinii  publice,
respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţeneşti a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Medrea Bogdan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul   a fost votat  cu  19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Fulea Ioan, Gavrila Paven Ionela,
Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Claudiu,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru
Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar
Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Tudorașcu Raul Sebastian, Vîrtei Sergiu
Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea 208/2021

 5.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  nr.  102/2021  privind
acordarea de înlesniri la plată unor persoane 

Se da cuvântul domnului Călin Badiu – director executiv Direcția venituri care
prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
  Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
  Medrea Bogdan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu  19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Fulea Ioan, Gavrila Paven Ionela,
Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Claudiu,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru
Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar
Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Tudorașcu Raul Sebastian, Vîrtei Sergiu
Nicolae, Vîlcan Marcela.” 
 
 S-a adoptat Hotărârea 209/2021



 6.  Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  de  înlesniri  la  plată  unor
persoane fizice 
 Se da cuvântul domnului Călin Badiu – director executiv Direcția venituri care
prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
  Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Medrea Bogdan: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa Ioana,
Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Fulea Ioan, Gavrila Paven Ionela,  Horșa
Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel,
Nanu Dana Elisabeta,   Oltean Sabina Larisa,  Popescu Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,
Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Tudorașcu Raul Sebastian, Vîrtei Sergiu Nicolae,
Vîlcan Marcela.” 
 
 S-a adoptat Hotărârea 210/2021

 
 7.  Proiect  de  hotărâre  privind conferirea  titlului  de  „Cetăţean  de  onoare  al
municipiului Alba Iulia” domnului Drăgoi  Simion
 Se dăcuvântul doamnei Simona Fiț – șef Serviciu administrație publică locală,
juridic,  contencios  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum  și  raportul  de
specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi disciplină, relaţii  cu publicul,  probleme ale minorităţilor,  apărarea ordinii  publice,
respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţeneşti a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Se dă cuvântul d-nei Rotar Corina care prezintă raportul de avizare din partea
Comisiei  Consiliului  local  pentru  activități  științifice,  învățământ,  cultură,  sănătate,
protecție socială, culte, sport, agrement, turism și protecția copilului.

Rotar Corina: ”Comisia a avizat  favorabil  acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
 Medrea Bogdan: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa Ioana,
Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Fulea Ioan, Gavrila Paven Ionela,  Horșa
Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel,
Nanu Dana Elisabeta,   Oltean Sabina Larisa,  Popescu Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,
Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Tudorașcu Raul Sebastian, Vîrtei Sergiu Nicolae,
Vîlcan Marcela.” 



 
 S-a adoptat Hotărârea 211/2021

  8. Proiect de hotărâre privind  conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al
municipiului Alba Iulia” domnului Babițchi Mihai
 Se dăcuvântul doamnei Simona Fiț – șef Serviciu administrație publică locală,
juridic,  contencios  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum  și  raportul  de
specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi  disciplină,  relaţii  cu publicul,  probleme ale minorităţilor,  apărarea ordinii  publice,
respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţeneşti a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Se dă cuvântul d-nei Rotar Corina care prezintă raportul de avizare din partea
Comisiei  Consiliului  local  pentru  activități  științifice,  învățământ,  cultură,  sănătate,
protecție socială, culte, sport, agrement, turism și protecția copilului.
Rotar  Corina:  ”Comisia a  avizat   favorabil   acest  proiect  de  hotărâre  şi  nu  avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”  
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind supus la  vot,  proiectul  cu amendamentul  a  fost  votat  cu 11 voturi
pentru Bărbuleț Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru Dan,  Fulea Ioan, Gavrilă
Paven  Ionela,  Horșa  Ionuț,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru  Gabriel,  Nanu  Dana
Elisabeta, Popescu Emil Antoniu,  Stanciu Alin,  Vârtei Sergiu Nicolae și 8 voturi
împotrivă:  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Filimon  Marius,Vîlcan  Marcela,
Marean Vasile Claudiu, Tudorașcu Raul Sebatian, Lupea Ioan Gabriel, Oltean Sabina
Larisa.”

 S-a adoptat Hotărârea 212/2021

 9.  Proiect  de  hotărâre  privind  conferirea  titlului  de  „Cetăţean  de  onoare  al
municipiului Alba Iulia” domnului Stanciu Nicolae - Claudiu
 Se dăcuvântul doamnei Simona Fiț – șef Serviciu administrație publică locală,
juridic,  contencios  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum  și  raportul  de
specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi  disciplină,  relaţii  cu publicul,  probleme ale minorităţilor,  apărarea ordinii  publice,
respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţeneşti a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Se dă cuvântul d-nei Rotar Corina care prezintă raportul de avizare din partea



Comisiei  Consiliului  local  pentru  activități  științifice,  învățământ,  cultură,  sănătate,
protecție socială, culte, sport, agrement, turism și protecția copilului.

Rotar Corina: ”Comisia a avizat  favorabil  acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”  
  Medrea Bogdan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat   cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Fulea Ioan, Gavrila Paven Ionela,
Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Claudiu,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru
Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,   Oltean Sabina Larisa,  Popescu Emil  Antoniu, Rotar
Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Tudorașcu Raul Sebastian, Vîrtei Sergiu
Nicolae, Vîlcan Marcela.” 
 
 S-a adoptat Hotărârea  213/2021

 10.  Proiect de hotărâre privind  conferirea titlului  de „Cetăţean de onoare al
municipiului Alba Iulia” domnului Bocșa Ioan
 Se dăcuvântul doamnei Simona Fiț – șef Serviciu administrație publică locală,
juridic,  contencios  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum  și  raportul  de
specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi  disciplină,  relaţii  cu publicul,  probleme ale minorităţilor,  apărarea ordinii  publice,
respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţeneşti a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Se dă cuvântul d-nei Rotar Corina care prezintă raportul de avizare din partea
Comisiei  Consiliului  local  pentru  activități  științifice,  învățământ,  cultură,  sănătate,
protecție socială, culte, sport, agrement, turism și protecția copilului.

Rotar Corina: ”Comisia a avizat  favorabil  acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”  
  Medrea Bogdan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat   cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Fulea Ioan, Gavrila Paven Ionela,
Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Claudiu,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru
Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,   Oltean Sabina Larisa,  Popescu Emil  Antoniu, Rotar
Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Tudorașcu Raul Sebastian, Vîrtei Sergiu
Nicolae, Vîlcan Marcela.” 
 
 S-a adoptat Hotărârea  214/2021  

 11.  Proiect  de hotărâre privind  conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al
municipiului Alba Iulia” domnului Furdui Iancu Nicolae



  Se dăcuvântul doamnei Simona Fiț – șef Serviciu administrație publică locală,
juridic,  contencios  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum  și  raportul  de
specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi  disciplină,  relaţii  cu publicul,  probleme ale minorităţilor,  apărarea ordinii  publice,
respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţeneşti a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Se dă cuvântul d-nei Rotar Corina care prezintă raportul de avizare din partea
Comisiei  Consiliului  local  pentru  activități  științifice,  învățământ,  cultură,  sănătate,
protecție socială, culte, sport, agrement, turism și protecția copilului.

Rotar Corina: ”Comisia a avizat  favorabil  acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”  
  Medrea Bogdan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat   cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Fulea Ioan, Gavrila Paven Ionela,
Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Claudiu,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru
Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar
Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Tudorașcu Raul Sebastian, Vîrtei Sergiu
Nicolae, Vîlcan Marcela.” 
 
 S-a adoptat Hotărârea  215/2021

 12.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  criteriilor  pentru  repartizarea
locuințelor sociale din municipiul Alba Iulia
  Se dăcuvântul doamnei Delia Cristescu – director Direcția de Asistență Socială
care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi disciplină, relaţii  cu publicul,  probleme ale minorităţilor,  apărarea ordinii  publice,
respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţeneşti a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Se dă cuvântul d-nei Rotar Corina care prezintă raportul de avizare din partea
Comisiei  Consiliului  local  pentru  activități  științifice,  învățământ,  cultură,  sănătate,
protecție socială, culte, sport, agrement, turism și protecția copilului.

Rotar Corina: ”Comisia a avizat  favorabil  acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 
 Medrea Bogdan: ”Au apărut alte modificări față de cele inițiale?”
 Olga Hașegan: ”Da. Sunt modificări la articolul 4 și 5 din proiect. Se prevede
că nu se vor mai încheia contracte de închiriere doar pentru o perioadă de cinci ani.



După  această  perioadă  nu  se  mai  prelungesc  contractele.  Vreau  să  vă  rog.  Și  în
comisia de specialitate,  am propus la aneza nr.  1 de la proiect  punctul  3.2 să fie
corectat. În loc de 1400 să fie 1401. Dintr-o greșeală de dactilografiere s-a trecut
1400 în loc de 1401.” 
  Medrea Bogdan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de hotărâre
cu  propunerile  făcute  de  doamna  Olga  Hașegan.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul cu propunerile a fost votat   cu 19 voturi pentru
Bărbuleț  Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon  Marius,   Fulea  Ioan,
Gavrila  Paven Ionela,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean Claudiu,  Medrea
Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa, Popescu
Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,   Tudorașcu  Raul
Sebastian, Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.” 
 
 S-a adoptat Hotărârea  216/2021

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la finanțarea obiectivului
”Extindere rețele electrice de distribuție pe strada Alcala de Henares, din municipiul
Alba Iulia” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
 Se  dă cuvântul d-nei Claudia Cânța – șef Serviciu investiții și lucrări publice care
prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
 Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
  Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind supus la vot,  proiectul  a fost  votat  a fost  votat cu 18 voturi  pentru
Bărbuleț  Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru  Dan,  Filimon  Marius,  Fulea
Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Popescu Emil
Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebatian,
Vârtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 Domnul consilier Medrea Bogdan a anunțat că nu participă la dezbaterea și la
votul acestui proiect.

 
 S-a adoptat Hotărârea  217/2021 

 14.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții ”Realizare podeț peste canalul de Gardă la Intersecția
străzilor Nada Florilor și Constantin Noica, municipiul Alba Iulia”
 Se  dă cuvântul d-nei Claudia Cânța – șef Serviciu investiții și lucrări publice care
prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
 Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă



raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
  Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
   ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu  19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Fulea Ioan, Gavrila Paven Ionela,
Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Claudiu,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru
Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,   Oltean Sabina Larisa,  Popescu Emil  Antoniu, Rotar
Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Tudorașcu Raul Sebastian, Vîrtei Sergiu
Nicolae, Vîlcan Marcela.” 
 
 S-a adoptat Hotărârea  218/2021
  
 15.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici
actualizați  pentru  realizarea  obiectivului  de  investiții  ”Conservarea,  restaurarea  și
valorificarea durabilă a ”Palatului principilor din Alba Iulia” - centru expozițional
corp principal E”
 Se  dă cuvântul d-nei Claudia Cânța – șef Serviciu investiții și lucrări publice care
prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
 Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
  Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
   ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu  19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Fulea Ioan, Gavrila Paven Ionela,
Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Claudiu,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru
Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,   Oltean Sabina Larisa,  Popescu Emil  Antoniu, Rotar
Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Tudorașcu Raul Sebastian, Vîrtei Sergiu
Nicolae, Vîlcan Marcela.” 
 
 S-a adoptat Hotărârea  219/2021 

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 351/2019 a Consiliului
local al municipiului Alba Iulia 
 Se dă cuvântul d-nei Claudia Cânța – șef Serviciu investiții care prezintă proiectul
de hotărâre precum și raportul de specialitate.
  Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu



avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
  Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu  19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Fulea Ioan, Gavrila Paven Ionela,
Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Claudiu,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru
Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,   Oltean Sabina Larisa,  Popescu Emil  Antoniu, Rotar
Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Tudorașcu Raul Sebastian, Vîrtei Sergiu
Nicolae, Vîlcan Marcela.” 
 
 S-a adoptat Hotărârea  220/2021 

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la finanțarea obiectivului
”Extindere  rețele  electrice  de  distribuție  pe  str.  Turnătoriei  și  str.  Minerva,  din
municipiul Alba Iulia” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
 Se  dă cuvântul d-nei Gabriel Armean – șef Serviciu monitorizare drumuri și
utilități publice care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
 Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
  Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana,  Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul,  Fulea Ioan,
Gavrila Paven Ionela,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Claudiu, Medrea Petru
Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,   Oltean Sabina Larisa,  Popescu Emil  Antoniu, Rotar
Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Tudorașcu Raul Sebastian, Vîrtei Sergiu
Nicolae, Vîlcan Marcela.” 
 Domnul consilier Medrea Bogdan nu a participat la dezbatere și la vot.
 
 S-a adoptat Hotărârea  221/2021 

 41.  Proiect de hotărâre  privind încheierea unui act aditional la contractul de
administrare  nr.  119588/15.12.2016  încheiat  între  Municipiul  Alba  Iulia  si  Club
Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia
 Se dă cuvântul d-nei Claudia Cânța – șef Serviciu investiții care prezintă proiectul
de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se  dă  cuvântul  domnului  Ioan  Fulea  –  președinte  comisie  –  care  prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local   pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Ioan Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?



Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru Dan, Filimon Marius, Fulea Ioan, Gavrilă Paven
Ionela, Horșa Ionuț,  Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Popescu Emil
Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebatian,
Vârtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”

 S-a adoptat Hotărârea  237/2021 

Intră în sala de ședință domnul consilier Florea Victor Paul.

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal ”Elaborare
PUZ  în  vederea  completării  reglementărilor  urbanistice  aprobate  în  zonă  pentru
agrement și sport ”  
 Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Damian  - arhitect șef -  care prezintă proiectul de
hotărâre precum şi raportul de specialitate
  Alexandru Damian: ”Bună ziua. Sunt Alexandru Damian, noul arhitect șef al
municipiului Alba Iulia. Mă prezint ca fiind urbanist la început de mandat. Este a
doua săptămână de lucru. Încă încerc să mă adaptez normelor  interne ale Primăriei.
Proiectul a fost pus în ședință de consiliu și lunile trecute. A obținut amânare atât la
comisia de specialitate cât și la comisia de urbanism. Din punct de vedere al legii
mediului, astfel de dezvoltări nu sunt legale, atâta timp cât spațiile pe care se vor
dezvolta  nu sunt cuprinse în categoria  curți construcții. Deci, el a fost un teren în
extravilan și a fost introdus în intravilan. Avem o adresă de la mediu. Domnii de la
Mediu s-au uitat în extrasul CF și au văzut arabil. De aceea a fost și confuzia.

Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”

”La  numărătoarea  voturilor  s-au  înregistrat  4  abțineri  Fulea  Ioan,  Medrea
Bogdan,  Medrea  Petru  Gabriel,  Tudorașcu  Raul  Sebastian  și  16  voturi  împotrivă
Bărbuleț Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Florea Victor
Paul, Gavrila Paven Ionela,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Claudiu,  Nanu
Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu
Cornel Stelian, Stanciu Alin,   Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”

Proiectul de hotărâre a fost respins întrucât nu s-a întrunit numărul de voturi
necesar.
 
 19.  Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  planului  urbanistic  de  detaliu  :
”Schimb  de  destinație  și  extindere  pe  verticală  pentru  birouri  și  servicii  prin
modificare PUD aprobat cu HCL nr. 214/2013, art. 9”   
 Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Damian  - arhitect șef -  care prezintă proiectul de
hotărâre precum şi raportul de specialitate  
 Alexandru Damian: ”Se dorește prelungirea termenului de valabilitate cu un an de
zile. Nu a fost în comisie. El a fost aprobat. Se dorește prelungirea certificatului de
urbanism.”



 Sergiu Nicolae Vârtei:  ”Eu am o întrebare aici.  Și  întrebarea e către  domnul
secretar mai mult. Se poate vota un proiect în ședința de consiliu dacp nu a intrat în
comisie?”
 Marcel Jeler: ”Regulamentul zice că nu.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”OK. Și atunci votăm? Eu cred că trebuie să existe un vot
în comisie. Altfel, din punctul meu de vedere, hotărârea este nulă.”
 Marcel Jeler: ”Acum am aflat și eu că nu a fost în comisie.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Eu vreau să întreb dacă e respectată procedura? În instanță
dacă va ajunge, va pica din start.”
 Pleșa Gabriel: ”Eu vă propun retragerea lui.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Din punct de vedere urbanistic e ok. Strict procedural mi
se pare un risc.”
 Alexandru Damian: ”Se dorește prelungirea valabilității planului urbanistic.”
 Marius Filimon: ”Dacă nu îl votăm acum, la persoana respectivă îi expiră PUD-ul
peste trei zile.”
 Medrea Bogdan: ”Dacă inițiatorul îl va repune pe ordinea de zi, atunci e ok.
Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana,  Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul,  Fulea Ioan,
Gavrila  Paven Ionela,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean Claudiu,  Medrea
Bogdan,  Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa, Popescu
Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,   Tudorașcu  Raul
Sebastian, Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.” 
 
 S-a adoptat Hotărârea  222/2021  

 20. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanistic zonal : ”Elaborare
PUZ pentru modificare zone funcționale (zona de locuințe L3A și zona DA) în zona
locuintelor colective medii”  
 Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Damian  - arhitect șef -  care prezintă proiectul de
hotărâre precum şi raportul de specialitate  

 Alexandru Damian:  ”În cadrul  comisiei  de urbanism au fost  solicitate  câteva
completări. A primit aviz favorabil cu condiții. În comisia de urbanism a primit aviz
nefavorabil. Toată problema este dacă se permit încă două etaje suplimentare. Conform
regulamentului local de urbanism, nu se permit cele două etaje suplimentare. Asta este
dilema în ceea ce privește acest proiect. Prin păstrarea volumului existent, o parte din
problemele puse în comisia de urbanism vor fi rezolvate prin suplimentarea spațiului
verde. Comisiile au dat aviz nefavorabil și favorabil cu condiții în comisia de urbanism –
păstrarea regimului actual de înălțime.”
 Medrea Bogdan: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect.  Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  18  voturi împotrivă Bărbuleț
Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul,  Gavrila
Paven Ionela,   Horșa Ionuț,  Lupea Ioan Gabriel,  Marean Claudiu,  Medrea Bogdan,
Medrea  Petru  Gabriel,  Nanu  Dana  Elisabeta,   Oltean  Sabina  Larisa,  Popescu  Emil



Antoniu,  Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Tudorașcu Raul Sebastian, Vîrtei Sergiu
Nicolae, Vîlcan Marcela și 2 abțineri Rotar Corina, Fulea Ioan.” 

 
 Proiectul a fost respins.

 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal : ”Elaborare
PUZ  pentru  reglementare  stradă,  construire  locuințe  (P+3E+4R)  –  modificare
reglementări aprobate cu HCL nr. 108/2008”
  Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Damian  - arhitect șef -  care prezintă proiectul
de hotărâre precum şi raportul de specialitate  

 Alexandru Damian: ”A fost și în lunile trecute. Comisia de urbanism a dat aviz
favorabil cu condiții. Este aceeași situație.”
 Marcel Jeler: ”Trebuia băfat în comisie.”
 Pleșa  Gabriel:  ”Acest  proiect  este  exact  ca  și  luna  trecută.  Fără  să  sufere
modificări. Atunci a fost în comisie.”
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?” 
  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  12 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru  Dan,  Florea  Paul  Victor,  Fulea  Ioan,  Gavrilă
Paven  Ionela,  Horșa  Ionuț,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru  Gabriel,  Nanu  Dana
Elisabeta,  Popescu  Emil  Antoniu,  Stanciu  Alin,  Vârtei  Sergiu  Nicolae,  6  voturi
împotrivă: Sandu Cornel Stelian, Oltean Sabina Larisa, Rotar Corina, Vîlcan Marcela,
Marean Vasile Claudiu, Filimon Marius și 2 abțineri Tudorașcu Raul Sebatian, Lupea
Ioan Gabriel.”

 S-a adoptat Hotărârea  223/2021

 22. Proiect  de hotărâre  privind avizarea planului urbanistic zonal : ”Elaborare
PUZ – parcelare, construire locuințe individuale și reglemantare strada acces”   
  Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Damian  - arhitect șef -  care prezintă proiectul
de hotărâre precum şi raportul de specialitate  
 Alexandru Damian: ”A fost luna trecută. De la comisia de dezvoltare urbanistică a
primit aviz nefavorabil iar în comisia de urbanism a primit aviz favorabil cu condiții.  A
fost amânat în ședința de luna trecută.”
 Alin Stanciu: ”Acest proiect a fost în comisia de luna trecută. Nu a fost în comisia
din data de 17. Am vizitat și eu terenul. Nu există strada. Mi se pare un pic aiurea.”
 Medrea Bogdan: ”Cum a fost votul în comisie?”
 Alexandru Damian: ”Favorabil.”
 Marcel Jeler: ”Ca să nu existe poziții duplicitare. Conform celor spuse de domnul
avocat,  din  momentul  acesta  eu  retrag   avizul  de  legalitate  pentru  oricare  situații
ulterioare de acest gen. Codul administrativ spune foarte clar că toate proiectele sunt
însoțite obligatoriu de avizul comisiei de specialitate, fără să specifice că dacă a fost de
Crăciun nu mai trebuie să intre acum.  Deci, până acum a fost cum a fost, dar de acum
eu nu mai rabd așa ceva! Puteți să le adoptați fără avizul de legalitate al meu!”
 Sandu Cornel Stelian: ”Domnul secretar! Acesta are avizul de legalitate sau nu?”



 Marcel Jeler: ”Da! Am spus pentru viitor!”
 Nanu Dana Elisabeta: ”Acum sunt două! Care e bun?”
 Medrea Bogdan: ”Eu vă propun 10 minute pauză până reglementăm problema.”

Consiliul local face o pauză.

 Medrea Bogdan: ”Vă propun să reluăm ședința.”
 Alexandru Damian: ”Propunerea pe care o am după această pauză este că toate
proiectele care au intrat  în ședința de luna trecută   și care nu au trecut din nou prin
comisia de urbanism, să fie amânate pentru luna viitoare.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Am o propunere și inițiatorul va decide. Putem să mergem
în ședința aceasta, sp menținem proiectele, care deși au avizul  în urmă cu două ședințe
de comisie și sunt fără  modificări, deci cele care s-au părstrat identic, le lăsăm și le
votăm iar cele care au suferit  modificări  să le amânăm sau să le retragem inițiatorul.”
 Marius Filimon: ”Atunci, de luna viitoare  cu toate intrăm în comisie!”
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana,  Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius,  Florea Victor  Paul,  Fulea Ioan,
Gavrila  Paven  Ionela,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Claudiu,  Medrea
Bogdan,  Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa, Popescu
Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,   Tudorașcu  Raul
Sebastian, Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.” 
 
 S-a adoptat Hotărârea  224/2021 

 23.  Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  planului  urbanistic  de  detaliu  :
”Construire locuințe semicolective” - proiectul este retras de pe ordinea de zi.
 
 24. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanistic zonal : ”Elaborare
PUZ pentru construire locuințe individuale și regelementare strada acces”  
  Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Damian  - arhitect șef -  care prezintă proiectul de
hotărâre precum şi raportul de specialitate  
 Alexandru Damian: ”Favorabil cu condiții  în comisia tehnică de urbanism. În
comisia de urbanism a Consiliului local  s-a propus amânare. Amânarea a fost decisă  în
urma analizei documentației de urbanism, în sensul în care accesul la cele șase loturi
propuse   se  face  printr-o  extindere   a  unui  drum  existent  pe  un  teren  rezervă,
neaparținând  inițiatorului PUZ-ului. Condiția ar fi să fie introdus în limita PUZ-ului   și
drumul respectiv și rezerva, adică proprietarul rezervei să fie conștient că trebuie să
cedeze și el.”
 Pleșa Gabriel: ”Propun amânare până la rezolvarea situației.”
 Medrea Bogdan: ”Supun la vot amânarea  proiectului de hotărâre. Cine este
pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  19 voturi pentru amânare  Bărbuleț
Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul,  Gavrila



Paven Ionela,   Horșa Ionuț,  Lupea Ioan Gabriel,  Marean Claudiu,  Medrea Bogdan,
Medrea  Petru  Gabriel,  Nanu  Dana  Elisabeta,   Oltean  Sabina  Larisa,  Popescu  Emil
Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Tudorașcu Raul Sebastian,
Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela și o abținere Fulea Ioan.” 

 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal : ”Elaborare
PUZ – completare și modificare parțială, regelementari  urbanistice Isb aprobate cu
HCL nr. 195/2013, regelemntare detaliată ansamblu rezidențial cu funcțiuni mixte” 
 Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Damian  - arhitect șef -  care prezintă proiectul de
hotărâre precum şi raportul de specialitate   
 Alexandru Damian: ”În comisia de urbanism a primit aviz favorabil cu o serie de
condiții.  În  comisie  de  organizare  și  dezvoltare  urbanistică  a  primit  jumi-juma  –
nefavorabil – amânare. În urma discuțiilor din cadrul comisiei de dezvoltare urbanistică
au fost aduse niște completări acestui plan urbanistic. Ele au fost preluate  din condițiile
propuse în comisia tehnică de urbanism. Deci, condițiile au fost îndeplinite.”
 Medrea Bogdan: ”Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana,   Filimon Marius,  Fulea  Ioan,  Lupea  Ioan Gabriel,  Marean Vasile  Claudiu,
Medrea Bogdan,  Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa,
Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu
Raul Sebatian, Vârtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela, o abținere Florea Paul Victor și
3  voturi  împotrivă  Dumitru  Nicolae  Alexandru  Dan,  Horșa  Ionuț,  Gavrilă  Paven
Ionela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  225/2021 

 26. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanistic zonal : ” Elaborare
PUZ – modificare zonă funcțională, realizare parcări, modernizare tramă stradală și
împrejmuire”
 Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Damian  - arhitect șef -  care prezintă proiectul de
hotărâre precum şi raportul de specialitate   
 Alexandru  Damian:  ”Nefavorabil  în  comisia  de  organizare  și  dezvoltare
urbanistică iar  în comisia tehnică de urbanism favorabil cu condiții.”

Domnul arhitect Vlad Străjan prezintă proiectul.

 Marcel Jeler: ”Acest proiect nu avea ce să caute pe ordinea de zi de moment ce
sunt atâtea discuții la el.
 Medrea Bogdan: ”Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 
  ”La numărătoarea voturilor s-au înregistrat   4 abțineri  Fulea Ioan, Medrea Petru
Gabriel, Tudorașcu Raul Sebastian, Rotar Corina și 16 voturi împotrivă Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul,  Gavrila Paven
Ionela,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Claudiu, Medrea Bogdan,   Nanu



Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu
Cornel Stelian, Stanciu Alin,   Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.” 
 Proiectul a fost respins. 

  
 27. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanisitc zonal : ” Elaborare
PUZ pentru modificare reglementări urbanistice aferente PUZ aprobat cu HCL nr.
108/2008” - proiectul este retras de pe ordinea de zi. 
 
 Părăsește sala de ședință domnul consilier Popescu Antoniu Emil. 

  28. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanisitc zonal : ”Elaborare
PUZ regelementare zonă de locuințe individuale și realizare acces” 
 Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Damian  - arhitect șef -  care prezintă proiectul de
hotărâre precum şi raportul de specialitate  
 Alexandru  Damian:  ”Comisia  de  urbanism a  dat  aviz  favorabil   cu  condiția
revizuirii alveolei de întoarcere.”
 Medrea Bogdan: ”Supun la vot proiectul de hotărâre cu condiția din comisie.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul cu condiția  a fost votat cu  19 voturi pentru
Bărbuleț  Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon Marius,  Florea  Victor
Paul,  Fulea Ioan,  Gavrila  Paven Ionela,   Horșa Ionuț,  Lupea  Ioan Gabriel,  Marean
Claudiu, Medrea Bogdan,  Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina
Larisa,  Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Tudorașcu Raul Sebastian,
Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.” 
 
 S-a adoptat Hotărârea  226/2021

 Revine în sala de ședință domnul consilier Popescu Antoniu Emil.  
 

 29.  Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanisitc zonal: ”Elaborare
PUZ în scopul construirii de locuințe individulae în zona L3P și reglementare stradă” 
 Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Damian  - arhitect șef -  care prezintă proiectul de
hotărâre precum şi raportul de specialitate  
 Alexandru Damian: ”Comisia a dat aviz favorabil cu condiții. Să fie obținut avizul
ISU până la aprobare și lățimea drumului să fie de 8 metri, conform normelor pentru
fundături. Deja a fost solicitat avizul ISU.”

 Domnul arhitect Mirea Iulia prezintă proiectul.

 Sandu Cornel Stelian: ”Eu propun un amendament. Să îi acceptăm cu 6 metrii și
evident cu pastila  aia de întoarcere  și până la aprobare să aducă avizul ISU.”
 Medrea Bogdan: ”Supun la vot proiectul de hotărâre  cu conditia obținerii pana
la aprobare  a avizului ISU, a  revizuirii alveolei de întoarcere astfel încât să permită
accesul  autospecialelor  pentru  stingere  a  incendiilor  și  accesul  pentru  colectarea
gunoiului si menționarea în regulementul local de urbanism a tipologiei de amplasare
pe parcelă  a  viitoarelor  construcții conform planului  de situatie  anexat.  Cine este



pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind supus la vot,  proiectul cu amendamentele a fost votat cu  19 voturi
pentru Bărbuleț  Narcisa  Ioana,  Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius,  Florea
Victor Paul, Fulea Ioan, Gavrila Paven Ionela,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean
Claudiu, Medrea Bogdan,  Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina
Larisa, Popescu Antoniu Emil,  Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian,  Tudorașcu Raul
Sebastian, Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela și o abținere Stanciu Alin.” 

 
 S-a adoptat Hotărârea  227/2021

 Părăsește sala de ședință domnul consilier Sandu Cornel Stelian. 
 
 30. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanisitic zonal: ” Elaborare
PUZ pentru repoziționare strada Orizont 1” 
 Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Damian  - arhitect șef -  care prezintă proiectul de
hotărâre precum şi raportul de specialitate  
 Alexandru Damian: ”În cadrul comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică  a
primit aviz nefavorabil. În cazul comisiei tehnice de urbanism a primit  aviz favorabil cu
condiții.  Regândirea  și  revizuirea  tehnică  a   acordului  la  giratoriu  și  analiza
dimensionării  loturilor  propuse astfel  încât să respecte articolul 30 din regulamentul
general de urbanism. Adică, adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puțin egală cu
adâncimea.”
 Medrea Bogdan: ”Supun la vot proiectul de hotărâre cu condiția din comisie.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind  supus  la  vot,  la  numărătoarea  voturilor  s-au  înregistrat  16  voturi
împotrivă    Bărbuleț  Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon  Marius,
Florea Victor Paul, Gavrila Paven Ionela,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean
Claudiu,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina, Sandu Cornel
Stelian, Stanciu Alin,  Tudorașcu Raul Sebastian, Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela
și 3 abțineri Medrea Bogdan,  Medrea Petru Gabriel, Fulea Ioan.” 
 
 Proiectul a fost respins.

 Revine în sala de ședință domnul consilier Sandu Cornel Stelian.
 Părăsește sala de ședință domnul consilier Popescu Antoniu Emil.

 31. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrate la
sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia sub nr. 36530/01.04.2021 și 4362/16.04.2021
, formulate de Muntean Ana și Dudciuc Calin Nicolae și Dudciuc Larisa Monica, ca
urmare a faptului că actul administrativ care face obiectul plângerilor prealabile nu
mai  poate  fi  revocat,  la  momentul  actual,  de  către  autoritatea  publică  emitentă,
întrucât a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice  - proiectul este retras de
pe ordinea de zi.

 32. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu cu privire la transmiterea
imobilului în care își desfășoară activitatea Palatul Copiilor Alba Iulia din doemniul



public  al  Municipiului  Alba  Iulia  în  domeniul  public  al  Statului  și  administrarea
Ministerului  Educației  prin  Inspectoratul  Școlar  Județean  Alba  și  Palatul  Copiilor
Alba Iulia 
 Se dă cuvântul d-nei Georgeta Rânghet – director executiv Direcția juridică
care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi  disciplină,  relaţii  cu publicul,  probleme ale minorităţilor,  apărarea ordinii  publice,
respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţeneşti a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul   19  voturi  pentru  Bărbuleț  Narcisa  Ioana,
Dumitru Nicolae Alexandru Dan, Filimon Marius,  Florea Paul Victor,  Fulea Ioan,
Gavrilă  Paven  Ionela,  Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Vasile  Claudiu,
Medrea Bogdan,  Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa,
Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebatian, Vârtei
Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.” 
 
 S-a adoptat Hotărârea  228/2021

Părăsește sala de ședință domnul consilier Marean Claudiu.
  Revine în sala de ședință domnul consilier Popescu Antoniu Emil.

 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de
concesiune nr. 10184/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC Reflex SRL
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – șef Birou elaborare contracte care
prezintă proiectul de hotărâre și raportul de specialitate
  Se  dă  cuvântul  domnului  Ioan  Fulea  –  președinte  comisie  –  care  prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local   pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Ioan Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”

Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?” 
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat   19 voturi pentru: Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru Dan, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea
Ioan,  Gavrilă  Paven  Ionela,  Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Medrea  Bogdan,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Popescu Emil
Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebatian,
Vârtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”

 S-a adoptat Hotărârea  229/2021



 34. Proiect de hotărâre privind  acceptarea donaţiei  făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia,  strada Orizont 18  
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – șef Birou elaborare contracte care
prezintă proiectul de hotărâre și raportul de specialitate
  Se  dă  cuvântul  domnului  Ioan  Fulea  –  președinte  comisie  –  care  prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local   pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Ioan Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”

Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?” 
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat   19 voturi pentru: Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru Dan, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea
Ioan,  Gavrilă  Paven  Ionela,  Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Medrea  Bogdan,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Popescu Emil
Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebatian,
Vârtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”

 S-a adoptat Hotărârea  230/2021

 Părăsește sala de ședință domnul consilier Dumitru Nicolae Alexandru Dan.

 35. Proiect de hotărâre privind  acceptarea donaţiei  făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia,  strada Poiana Vadului
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – șef Birou elaborare contracte care
prezintă proiectul de hotărâre și raportul de specialitate
  Se  dă  cuvântul  domnului  Ioan  Fulea  –  președinte  comisie  –  care  prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local   pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Ioan Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”

Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?” 
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat   19 voturi pentru: Bărbuleț Narcisa
Ioana,  Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Horșa
Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Medrea  Bogdan,   Medrea  Petru  Gabriel,  Nanu  Dana
Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel
Stelian,  Stanciu  Alin,  Tudorașcu  Raul  Sebatian,  Vârtei  Sergiu  Nicolae,  Vîlcan
Marcela.”

 S-a adoptat Hotărârea  231/2021

 36. Proiect de hotărâre privind  acceptarea donaţiei  făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia,  strada Nopții



 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – șef Birou elaborare contracte care
prezintă proiectul de hotărâre și raportul de specialitate
  Se  dă  cuvântul  domnului  Ioan  Fulea  –  președinte  comisie  –  care  prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local   pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Ioan Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”

Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?” 
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat   19 voturi pentru: Bărbuleț Narcisa
Ioana,  Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Horșa
Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Medrea  Bogdan,   Medrea  Petru  Gabriel,  Nanu  Dana
Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel
Stelian,  Stanciu  Alin,  Tudorașcu  Raul  Sebatian,  Vârtei  Sergiu  Nicolae,  Vîlcan
Marcela.”

 S-a adoptat Hotărârea  232/2021

Revine în sala de ședință domnul consilier Marean Claudiu.
 Părăsește sala de ședință domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu.
 
 37.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  propunerea  de  atribuire  prin  ordin  al
prefectului a cotei de  15/270 mp teren intravilan  înscris în CF.nr.73363 – C1-U9
Alba  Iulia  cu  nr.topo.  2308/1/56/XVIII  situat  în  Alba  Iulia,  str.Arieșului  nr.43  ,
Bl.241, Ap.18, Jud. Alba  în favoarea numiților  Petridean Ioan și soția Petridean
Mariana 
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – șef Birou elaborare contracte care
prezintă proiectul de hotărâre și raportul de specialitate
  Se  dă  cuvântul  domnului  Ioan  Fulea  –  președinte  comisie  –  care  prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local   pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Ioan Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”

Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?” 
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela,  Horșa
Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru  Gabriel,  Nanu  Dana
Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel
Stelian,  Stanciu  Alin,  Vârtei  Sergiu  Nicolae,  Vîlcan  Marcela,  Marean  Vasile
Claudiu.”

 S-a adoptat Hotărârea  233/2021



 38.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  propunerea  de  atribuire  prin  ordin  al
prefectului a cotei de  13/540 mp teren intravilan  înscris în CF.nr.73099 – C1-U24
Alba Iulia cu nr.topo. 3669/3/2/XXI situat în Alba Iulia, str.Gladiolelor nr.19 , Bl.V7,
Ap.21, Jud. Alba  în favoarea numiților  Lojigan Ioan și soția Lojigan Daniela
 Se dă cuvântul domnului Alexandru Nicolae – șef Serviciu public comunitar
pentru  cadastru  și  agricultură  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  și  raportul  de
specialitate
  Se  dă  cuvântul  domnului  Ioan  Fulea  –  președinte  comisie  –  care  prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local   pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Ioan Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Medrea Bogdan: ”Supun la vot  proiectul  de hotărâre.  Cine este pentru? Abțineri?
Împotrivă?” 
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela,  Horșa
Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru  Gabriel,  Nanu  Dana
Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel
Stelian, Stanciu Alin, Vârtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela, Marean Vasile Claudiu.”

 S-a adoptat Hotărârea  234/2021

 39.  Proiect  de  hotărâre  privind  neînsușirea  raportului  de  expertiză  tehnică
extrajudiciară efectuată în Dosar nr.2718/176/2021 aflată pe rol la Judecătoria Alba
Iulia 
 Se dă cuvântul domnului Alexandru Nicolae – șef Serviciu public comunitar
pentru  cadastru  și  agricultură  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  și  raportul  de
specialitate
  Se  dă  cuvântul  domnului  Ioan  Fulea  –  președinte  comisie  –  care  prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local   pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Ioan Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”

Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?” 
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 18 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela,  Horșa
Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru  Gabriel,  Nanu  Dana
Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel
Stelian, Stanciu Alin, Vârtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela, Marean Vasile Claudiu.”

 S-a adoptat Hotărârea  235/2021

 40.  Proiect de hotărâre  privind  parcelarea unui imobil (teren) situat  în Alba
Iulia, zona Paclisa 



 Se dă cuvântul domnului Alexandru Nicolae – șef Serviciu public comunitar
pentru  cadastru  și  agricultură  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  și  raportul  de
specialitate
  Se  dă  cuvântul  domnului  Ioan  Fulea  –  președinte  comisie  –  care  prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local   pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Ioan Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?” 
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 18 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela,  Horșa
Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru  Gabriel,  Nanu  Dana
Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel
Stelian, Stanciu Alin, Vârtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela, Marean Vasile Claudiu.”

 S-a adoptat Hotărârea  236/2021

 42. Proiect de hotărâre privind exonerarea, totală sau parțială, a obligației de
plată  a  chiriilor  și  redevențelor  aferente  contractelor  de  închiriere,  concesiune  și
asociere având ca obiect bunuri proprietate publică sau privată a municipului Alba
Iulia, în care se desfășoară activități suspendate sau restrânse în baza actelor emise de
autoritățile publice centrale și/sau locale. 
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – șef Birou elaborare contracte care
prezintă proiectul de hotărâre și raportul de specialitate
  Se  dă  cuvântul  domnului  Ioan  Fulea  –  președinte  comisie  –  care  prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local   pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Ioan Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
  Se dă cuvântul doamnei Nanu Dana Elisabeta  - secretar comisie -  care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Nanu Dana Elisabeta: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Trebuie să facem propuneri.”
 Pleșa Gabriel: ”Propun inițiatorii plus cei doi viceprimari.”
 Mihai Pripon: ”Trebuie să fie un președinte și un secretar.”
 Marius Filimon: ”Alegem noi.”
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?” 
 ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votată  cu  18  voturi  pentru:  Bărbuleț
Narcisa Ioana, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela,
Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana
Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel



Stelian, Stanciu Alin, Vârtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela, Marean Vasile Claudiu.”

 S-a adoptat Hotărârea  238/2021

 Revin în sala de ședință domnii consilieri  Dumitru Nicolae Alexandru Dan și 
Tudorașcu Raul Sebastian.

  44. Proiect de hotărâre  privind parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba
Iulia, B-dul Transilvaniei.
 Se dă cuvântul domnului Alexandru Nicolae – șef Serviciu public comunitar
pentru  cadastru  și  agricultură  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  și  raportul  de
specialitate
  Se  dă  cuvântul  domnului  Ioan  Fulea  –  președinte  comisie  –  care  prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local   pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Ioan Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?” 
 ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  a  fost  votat  cu  20 voturi  pentru
Bărbuleț  Narcisa  Ioana,  Filimon  Marius,  Florea  Paul  Victor,  Fulea  Ioan,  Gavrilă
Paven  Ionela,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru
Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar
Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Vârtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela,
Marean Vasile Claudiu, Tudorașcu Raul Sebastian, Dumitru Nicolae Alexandru Dan.”

 S-a adoptat Hotărârea  239/2021

45.  Proiect de hotărâre  privind actualizarea programului de transport public
local de persoane pentru zona tarifară ”zona 1 municipiul Alba Iulia”.
 Se dă cuvântul domnului Călin Sunzuiană – consilier Compartiment transport,
liberă inițiativă  care prezintă proiectul de hotărâre și raportul de specialitate
  Se  dă  cuvântul  domnului  Ioan  Fulea  –  președinte  comisie  –  care  prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local   pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Ioan Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Călin Sunzuiană: ”Față de proiect aș avea o modificare. Cursa de la 12,30 este
la 12,20 de fapt.”
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?” 
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela,  Horșa
Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru  Gabriel,  Nanu  Dana
Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel



Stelian, Stanciu Alin, Vârtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela, Marean Vasile Claudiu,
Tudorașcu Raul Sebatian, Dumitru Nicolae Alexandru Dan.”

 S-a adoptat Hotărârea  240/2021

 Părăsește  sala  de ședință  doamna consilier  Rotar  Corina precum și  doamna
consilier  Marcela Vâlcan.

46.  Proiect de hotărâre  privind modificarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare al Club Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia.
 Se  prezintă proiectul de hotărâre și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi disciplină, relaţii  cu publicul,  probleme ale minorităţilor,  apărarea ordinii  publice,
respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţeneşti a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?” 
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 18 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela,  Horșa
Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru  Gabriel,  Nanu  Dana
Elisabeta,  Oltean  Sabina  Larisa,  Popescu  Emil  Antoniu,  Sandu  Cornel  Stelian,
Stanciu  Alin,  Vârtei  Sergiu  Nicolae,   Marean  Vasile  Claudiu,  Tudorașcu  Raul
Sebatian, Dumitru Nicolae Alexandru Dan.”

 S-a adoptat Hotărârea  241/2021

 43. Diverse

 1. Pleșa  Gabriel:  ”S-a încheiat controlul Curții de Conturi. S-a încheiat acel
proces verbal.  Suntem în perioada în care depunem observații.  După perioada de
observații  va  veni  decizia.  În  următoarea  ședință  de  consiliu,  probabil  vă  vom
comunica decizia.”
 2.  Marcel  Jeler: ”Avem  procedura  prealabilă  adresată  pentru  Hotărârea
nr. 271/2020 de aprobare a cuantumului burselor care se acordă elevilor. Aveți atașat
în spate un punct de vedere  al Direcției juridice  prin care se propune să fiți de acord
cu inițierea unui proiect menit să vă  aducă în față cu o luare decizie în acest sens.”
 3. Marcel Jeler:  ”Iar a doua. Sunt de fapt două variante. În sensul că cineva
dorește  ...  acea  discuție  cu  cartierul,  Asociația  Orizont  26  –  Micești  (solicitarea
nr. 49337/29. 04. 2021) care vor revocarea HCL nr. 125 și Stegăroiu și Asociații -
Societate  Civilă  de  Avocați  (solicitarea  nr.  59346/25.  05.  2021)  care  spune  că
hotărârea este legală. Dacă sunteți de acord să venim cu hotărâre de revocare. ”
 Pleșa Gabriel: ”Acum, să ne spuneți procedural  dacă trebuie să dăm un vot



aici, apropo de plângerea prealabilă. Dacă pregătim proiect sau nu.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Dacă departamentul juridic din Primărie  consideră că
trebuie să pregătească, noi vom vota.”
 
 Reprezentantul Asociației Orizont 26 prezintă solicitarea.

Marcel  Jeler:  ”Noi,  în  urma ședinței  de  consiliu  o să  vă răspundem  că în
următoarea ședință va fi inițiat un proiect pentru un răspuns al Consiliului local în
acest  sens.  Dacă  până  la  data  respectivă  nu  rezolvați  nimic,  noi  o  să  venim cu
proiectul.”

 Medrea  Bogdan:  „Dacă  mai  sunt  alte  discuţii?  Dacă  nu  sunt,  declar  şedinţa
închisă.”

Alba Iulia, 27 mai  2021

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        SECRETAR general
                        Consilier                                                   Marcel Jeler
                   Medrea Bogdan  

 


