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Încheiat azi 6 martie  2018, în cadrul  şedinţei  de îndată   a Consiliului Local al
municipiului  Alba-Iulia.
 Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  11116/2018   a  Primarului
municipiului  Alba-Iulia.
 Lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local sunt publice.

Marcel Jeler: ”Având în vedere faptul că domnul președinte ales lipsește, vă rog
să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință.”
 Popa Pavel: ”Propun ca președinte al ședinței să fie domnul Paul Voicu.”
 Marcel Jeler: ”Dacă mai sunt și alte propuneri? Dacă nu sunt, vă propun să
trecem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă?”
 ”Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 12 voturi pentru și o abținere
Paul Voicu.”
 Marcel Jeler: ”La ședință sunt prezenți un număr de 13 consilieri.      Lipsesc
domnii consilieri Clepan Dimitrie, Bunea Ioan Iulian, Bumbu Nicolae, Sandu Cornel
Stelian,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,  Hașa  Cătălin,  Domuța  Iulius  Viorel,  Lupea
Gabriel.  Aşadar, şedinţa noastră este legal constituită. 
 Dau cuvântul domnului președinte  Paul Voicu.”

Paul  Voicu:  „Domnilor  consilieri,  doresc  să  precizez  faptul  că,  la  lucrările
şedinţei  noastre   participă: d-na  Delia  Cristescu  –  director  Direcția  de  Asistență
Socială,  doamna  Petcu  Mihaela  –  consilier  Serviciul  administrație  publică  locală,
juridic, contencios  precum şi presa."

Paul Voicu: "Supun  aprobării modalitatea de vot pe care o vom avea pentru
această şedinţă.  Propunerea mea este de vot deschis prin ridicare de mână. Cine este
pentru?"

"Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu  13  voturi pentru."
Paul Voicu: "Pe ordinea de zi avem  2  proiecte  de hotărâre.  Proiectul nr. 2.

Constituirea  Comisiei  de  analiză  a  cererilor  de  locuințe  sociale  este  retras  de  pe
ordinea de zi.”
 Supun la vot proiectul ordinii de zi cu modificarea adusă. Cine este pentru?”

”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 13  voturi pentru.”
 Paul Voicu:  ”Și acum, vă prezint următorul

 PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 I. Proiect de hotărâre privind: 
 1.  Acordarea sumei de 2223 lei doamnei Breaz Maria din municipiul  Alba-
Iulia, văduvă de război, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii – 8 Martie, din bugetul
local – capitolul ”Asistență Socială”.



  Iniţiator
  Primar 

         Mircea Hava

Art.2 Dispoziţia se comunică : 
 Primarului municipiului Alba Iulia
  Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba 
 Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencios
 Afisaj

1. Acordarea sumei de 2223 lei doamnei Breaz Maria din municipiul Alba-Iulia,
văduvă de război, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii – 8 Martie, din bugetul local –
capitolul ”Asistență Socială”.
 Se dă cuvântul d-nei Delia Cristescu  care prezintă proiectul de hotărâre precum și
raportul de specialitate.
   Delia Cristescu: ”Prin Departamentul pentru relația cu parlamentul și calitatea
vieții personalului ne informează că în Alba-Iulia există o doamnă văduvă de război,
doamna Breazu Maria. Ne-am deplasat acolo și am făcut o anchetă socială. Acolo am
găsit  două persoane vârstnice.  Această doamnă Breazu Maria   și  fiica dânsei.  Din
punct de vedere al veniturilor, al situației dar mai ales din punct de vedere al faptului
că se apropie și e important să aducem la cunoștința autorității publice locale să își
reverse atenția și asupra acestei situații și vă propunem să aprobați acest proiect. Am
zis ca această sumă să fie 2223 lei. Ne-am consultat cu colegii din altă parte. Acesta ar
fi calculul pe care să mergem ca să poată primi 2000 lei. În raportul de specialitate am
scris câteva date. Nu le-am detaliat prea mult. În schimb, sunt deosebit de frumoase.
Profit că sunt numai eu acum aici să vă arăt ce extrase din registrul stării civile, ce
buletine și ce acte erau odată.”
 Paul Voicu: ”Acum 100 de ani.”
 Delia Cristescu: ”Cine dorește poate să le vadă.”
 Paul Voicu: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun la
vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 13 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 88/2018

 Paul Voicu: ”Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu sunt, declar ședința de astăzi
închisă.”

Alba Iulia, 6 martie 2018
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