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 Încheiat azi 22 decembrie 2021 în cadrul şedinţei ordinară publică a Consiliului 

Local al municipiului  Alba-Iulia. 

  Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 2071/2021 a Primarului 

municipiului Alba Iulia, publicată în ziarul local Unirea în data de 16 decembrie 

2021. 

  Lucrările şedinţei ordinară a Consiliului Local sunt publice.” 

 Marcel: ”La ședință sunt prezenți un număr de 19 consilieri. Lipseste domnul 

consilier Lupea Ioan Gabriel. Domnul consilier Medrea Bogdan intra in sala de 

sedinta si incepe sa voteze in timpul discutarii proiectului nr. 6 al ordinii de zi.  

Domnul consilier Holhoș Teodor participă la ședința de consiliu în regim de 

videoconferință. În consecință, modalitatea de vot pentru această ședință pentru 

domnul consilier care participă în regim de videoconferință, va fi prin exprimare 

verbală. Așadar, ședința noastră este legal constituită.” 

   Supun la vot  procesul verbal al ședinței anterioare, dacă nu aveți contestații 

pe marginea lui.  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, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  Marean Vasile Claudiu,  Medrea 

Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, 

Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu 

Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

  Marcel Jeler: ”Dau cuvântul domnului președinte ales Sergiu Nicolae Vârtei.” 

 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Vă propun modalitatea de vot pentru această ședință 

votul deschis prin ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?” 

  ”Fiind supus la vot, această propunere a fost votată cu 19 voturi pentru 

Bărbuleț Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul 

Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  Marean Vasile 

Claudiu,  Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu 

Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul 

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”  

 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la 

lucrările şedinţei noastre participă: domnul Primar Pleșa Gabriel, Crina Dumitrescu – 

director Directia Programe, d-na Ioana Cioloca  - Compartiment relații internaționale, 

parteneriate și inovare urbană,  d-na Delia Cristescu – director Directia de Asistenta 

Sociala, dl. Calin Sunzuiana – consilier Compartiment transport, libera initiativa, dl. 

Ioan Voda – sef Serviciu Politia locala,   d-na Claudia Cânța – șef Serviciu investiții 

și lucrări publice, dl. Alexandru Nicola – sef Serviciu public comunitar pentru 

cadastru si agricultura,  dl. Damian Alexandru – arhitect șef, dl. Mihai Pripon – sef 



Birou licitatii, contracte, d-na Mihaela Petcu – consilier Serviciul administrație 

publică locală, juridic, contencios,  d-na Bucur Beatrice  -  precum şi presa.” 

 

  Paraseste sedinta domnul consilier Holhos Teodor. 

 

  Pleșa Gabriel: ”Pe ordinea de zi avem 34 de proiecte.  De pe ordinea de zi au 

fost retrase urmatoarele proiecte: 

   1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 44/2018 

privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual 

din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și din serviciile 

publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, cu 

modificările și completările ulterioare, începând cu data de 01 ianuarie 2022 

   12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 110/2015 a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia  

   23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului urbanistic de detaliu: 

,,CONSTRUIRE SI DOTARE SECTIA DE ONCOLOGIE, COMPARTIMENT 

RADIOTERAPIE SI COMPARTIMENT CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA” 

  Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi cu  modificarile aduse. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat votată cu 18 cu pentru Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț,  Marean Vasile Claudiu,  Medrea Petru Gabriel, 

Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, 

Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, 

Marcela Vâlcan.”  

  Marcel Jeler: ” 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 Vartei: „La proiectul nr. 33 privind privind aprobarea derulării 

și finanțării programului de dezvoltare a învățământului preuniversitar de stat de pe 

raza municipiului Alba Iulia - „EDU Alba Iulia”, în anul 2022, nu particip la 

dezbatere și la vot.” 

  Barbuletiu Narcisa Ioana: „La proiectul nr. 33 privind privind aprobarea 

derulării și finanțării programului de dezvoltare a învățământului preuniversitar de 

stat de pe raza municipiului Alba Iulia - „EDU Alba Iulia”, în anul 2022, nu particip 

la dezbatere și la vot.” 

  Oltean Larisa Sabina: „La proiectul nr. 33 privind privind aprobarea derulării și 

finanțării programului de dezvoltare a învățământului preuniversitar de stat de pe raza 

municipiului Alba Iulia - „EDU Alba Iulia”, în anul 2022, nu particip la dezbatere și 

la vot.” 

 Sandu Cornel Stelian: „La proiectul nr. 33 privind privind aprobarea derulării și 

finanțării programului de dezvoltare a învățământului preuniversitar de stat de pe raza 

municipiului Alba Iulia - „EDU Alba Iulia”, în anul 2022, nu particip la dezbatere și 

la vot.” 



  Intra on line domnul consilier Holhos Teodor. 

 

  Pleșa Gabriel: ”Și acum vă prezint următoarea 

 

             ORDINE DE ZI: 

  

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 44/2018 

privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual 

din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și din serviciile 

publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, cu 

modificările și completările ulterioare, începând cu data de 01 ianuarie 2022 – 

proiectul este retras de pe ordinea de zi. 

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Unității de Management a 

Proiectului, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și Statul de 

Funcții al Unității Proiectului “Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de 

proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate 

urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), 

infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 

potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante 

ocolitoare și/sau drumuri de legătură“ cod SMIS 143410 

  3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 92/2021 a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia  

  4. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul 

proiectului „Creșterea capacității de atenuare și adaptare la schimbările climatice a 

municipiului Alba Iulia” – acronim CRESC, cod proiect R/8793 finanțat prin 

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, în cadrul Programului „Mediu, Adaptare la 

Schimbările Climatice și Ecosisteme” (RO-Mediu), domeniul „Implementarea 

planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice, în municipalități” 

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei  contractuale a 

proiectului  „MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ”, 

finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP 12/2018 

  6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției de 

Asistență Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia a 

mijloacelor fixe și obiectelor de inventar necesare bunei desfășurări a activității de 

asistență socială   

  7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții 

al Direcției de Asistență Socială prin reorganizare, începând cu data de 01.01.2022  

  8.  Proiect de hotărâre privind actualizarea programului de transport public 

local de persoane pentru zona tarifară ”zona 1 municipiul Alba Iulia”  

  9. Proiect de hotărâre privind decizia de expropriere pentru cauză de utilitate 

publică a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, strada Alcala de Henares (etapa 

I), situate pe amplasamentul obiectivului de investiții “MODERNIZARE STRĂZI 

ZONE DE DEZVOLTARE MUNICIPIUL ALBA IULIA LOT 1 – Alcala de Henares 

(inclusiv legătura cu Str. Gheorghe Șincai), Gârda, Drăgășani, Zăvoi, Lupșa, Calistrat 

Hogaș, Abrudului, Vidra, Albac, Stadionului, Cornel Medrea, Calea Labului, Meteș, 



Lotru” 

  10. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare – post 

mortem – al municipiului Alba Iulia a doamnei Ana – Dorica ”Dorli” Bugnariu 

(născută Blaga)” 

  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia 

  12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 110/2015 a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia – proiectul este retras de pe ordinea de zi. 

  13. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului poliției 

locale din cadrul Direcției Poliția locală a municipiului Alba Iulia  

  14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 255/2021 a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia  

  15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii nr. 56/2021 a 

Consiliului local al municipiului Alba Iulia  

  16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului urbanistic zonal,, 

ELABORARE PUZ -  MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE 

APROBATE CU HCL 195/2013 art 8 ”  

  17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului urbanistic zonal ,, 

ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE FAMILIALE SI 

REGLEMENTARE STRADA ACCES”.  

  18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului urbanistic zonal ,, 

ELABORARE PUZ PENTRU MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE 

APROBATE CU HCL 108/2008 SI HCL 148/2020” 

  19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului urbanistic zonal ,, 

ELABORARE PUZ – EXTINDERE CIMITIRUL MUNICIPAL” 

  20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului urbanistic zonal ,, 

ELABORARE P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE SI 

REGLEMENTARE STRADĂ ACCES” 

  21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului urbanistic de detaliu: 

,,CONSTRUIRE STATIE DE BAZA PENTRU SERVICII DE COMUNICATII 

ELECTRONICE” 

  22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului urbanistic de detaliu: 

,,CONSTRUIRE LOCUINTE SEMICOLECTIVE IN REGIM CUPLAT SI ETAJAT 

SI IMPREJMUIRE” 

  23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului urbanistic de detaliu: 

,,CONSTRUIRE SI DOTARE SECTIA DE ONCOLOGIE, COMPARTIMENT 

RADIOTERAPIE SI COMPARTIMENT CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA” – 

proiectul este retras de pe ordinea de zi. 

  24. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de 

concesiune nr.4.795/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC ANDROMEDA 

SRL 

  25. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de 

concesiune nr.538/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și Gergely Nicolae  

  26. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de 

concesiune nr.167/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și Iancu Ion 



  27. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de 

concesiune nr.356/2010 încheiat între municipiul Alba Iulia și Oprea Tiberiu și Oprea 

Elena  

  28. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de 

concesiune nr.1197/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC INTERCOM SRL  

  29. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de 

concesiune nr.11.985/2011 încheiat între municipiul Alba Iulia și Todea Dionisie 

Adorian  

  30. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba 

Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Rojomal. 

  31. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a 

municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil (drum), str. Tarnita – 

Micesti 

  32. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va 

conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada ianuarie  – 

martie  2022 

  33. Proiect de hotărâre  privind privind aprobarea derulării și finanțării 

programului de dezvoltare a învățământului preuniversitar de stat de pe raza 

municipiului Alba Iulia - „EDU Alba Iulia”, în anul 2022 

      Inițiatori, 

              Consilieri locali 

              Florea Paul Victor         

              Rotar Corina                 

                                   Gavrilă-Paven Ionela     

              Bărbuleț Narcisa Ioana  

  34. Proiect de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii nr. 348/2021 a 

Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea cuantumului 

burselor și numărul acestora care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de 

stat de pe raza municipiul Alba Iulia pentru anul şcolar 2021 - 2022, cu modificările şi 

completările ulterioare 

      Inițiatori,  

         Consilieri locali 

         Sandu Cornel Stelian 

         Filimon Marius 

    

  35. Diverse :  

   1. Raport de informare cu privire la cererea dlui Sima Ioan, înregistrată la  Primăria 

municipiului Alba Iulia sub nr. 115721/2021 

           2. Plângere prealabilă nr. 131224/10.11.2021  

  3. Nota de constatare nr. 140921/03.12.2021  

 

  Sergiu Nicolae Vartei: “Proiectul de hotărâre nr. 1 privind modificarea și 



completarea HCL nr. 44/2018 privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor 

publici și personalului contractual din Aparatul de specialitate al Primarului 

municipiului Alba Iulia și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local 

al municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data 

de 01 ianuarie 2022  este retras de pe ordinea de zi. 
 

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Unității de Management a 

Proiectului, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și Statul de 

Funcții al Unității Proiectului “Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de 

proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate 

urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), 

infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 

potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante 

ocolitoare și/sau drumuri de legătură“ cod SMIS 143410 

 Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu – director  Direcția Programe care 

prezintă proiectul de hotărâre precum şi 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.” 

  Crina Dumitrescu: „Ati vazut continutul proiectului. Daca aveti intrebari? Stiti de 

fapt despre ce este vorba. In cadrul acestui proiect, Municipiul Alba Iulia este partener. 

ADR Centru este cel care a solicitat aceasta asistenta tehnica pentru intreaga regiune, 

prin care noi pregatim documentatiile tehnice care vor sta la baza intocmirii unor cereri 

de finantare cu documemtatiile tehnice aferente pe programarea viitoare. Cele doua 

obiective de investitii „Regenerarea urbană a zonei Bazinului Olimpic prin amenajarea 

de spații verzi și construirea unei baze sportive și de agrementʺ și ʺFluidizarea 

traficului rutier pin măsuri de mobilitate urbană durabilă – construire arteră ocolitoare 

pe latura de sud-vest a Municipiului Alba Iulia” le vedeti. Am propus in componenta 

echipei de  implementare doi responsabili tehnici, care efectiv vor verifica aceasta 

documentatie tehnica, vor verifica caietele de sarcini pentru derularea procedurilor de 

achizitie, doi responsabili de achizitie, un responsabil administrativ si un coordonator 

de proiect. Este fara salarizare.”  

 Sergiu Nicolae Vârtei: „Deci, fara impact bugetar. Discutii la acest proiect? 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, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  Marean Vasile Claudiu,  Medrea 

Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, 

Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu 

Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 



  S-a adoptat Hotărârea nr. 476/2021 

  

  3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 92/2021 a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia 

 Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu – director  Direcția Programe care 

prezintă proiectul de hotărâre precum şi 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.” 

  Crina Dumitrescu: „La acest proiect va propun sa modificam niste anexe ale 

Hotararii nr. 92, respectiv a unitatii de management a proiectului, statul de functii si 

regulamentul proiectului „O noua viata in Lumea Noua”. Va propunem introducerea a 

doua noi posturi, respectiv un consilier scoala dupa scoala si un expert parteneriat public 

privat. Am preluat recomandarea dumneavoastra ca in referat sa specificam exact care 

sunt modificarile, ca sa nu cautati  in toate anexele. Si daca domnul secretar considera, le 

vom introduce si in continutul proiectului sau in hotarare.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Macar pe viitor.” 

  Crina Dumitrescu: „Toate aceste modificari le vom face ca urmare a unui act 

aditional cu finantatorul.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Profit de aceasta ocazie. O rugaminte catre aparatul de 

specialitate. Cand se modifica, daca se poate in proiect sa se mentioneze ce a fost, ce va 

fi sau ce se va modifica. Ne usurati foarte mult munca noastra si proiectul va fi mai usor 

de inteles.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: „Ce am spus si in comisie, spun si acum. Stiu ca 

consilier scoala dupa scoala nu exista in COR dar banuiesc ca vor face.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Probabil ca o sa fie angajat pe un alt cod COR.” 

  Crina Dumitrescu: „Da.”  

 Sergiu Nicolae Vârtei: „Discutii la acest proiect? 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, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  Marean Vasile Claudiu,  Medrea 

Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, 

Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu 

Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 477/2021 

  

  4. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul 

proiectului „Creșterea capacității de atenuare și adaptare la schimbările climatice a 

municipiului Alba Iulia” – acronim CRESC, cod proiect R/8793 finanțat prin 



Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, în cadrul Programului „Mediu, Adaptare la 

Schimbările Climatice și Ecosisteme” (RO-Mediu), domeniul „Implementarea 

planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice, în municipalități” 

  Se dă cuvântul doamnei Ioana Cioloca – Compartiment relații internaționale, 

parteneriate și inovare urbană care prezinta proiectul de hotarare şi 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 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." 

   Ioana Cioloca: „Buna ziua. Prin acest proiect dorim participarea Municipiului in 

calitate de lider de parteneriat. Proiectul va fi implementat impreuna  cu Agentia locala a 

energiei Alba pe o perioada de 12 luni. Data de incepere este data de semnare a 

contractului de finantare. In acest sens, contractul de finantare a fost semnat in 16 

decembrie 2021. Prin acest proiect dorim sa realizam un studiu privind identificarea 

zonelor care sunt vulnerabile la inundatii si sa propunem un set de solutii in ceea ce 

priveste gestionarea eficienta a colectarii apei pluviale. Iar pe baza acestui studiu, 

partenerul Aleea va elabora un document strategic – Plan de aprobare si de adaptare la 

schimbarile climatice. Proiectul are suta la suta finantare nerambursabila, nefiind 

necesara alocarea unei contributii de catre Municipiul Alba Iulia.” 

 Sergiu Nicolae Vârtei: „Discutii? 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, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  Marean Vasile Claudiu,  Medrea 

Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, 

Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu 

Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 478/2021 

 

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei  contractuale a 

proiectului  „MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ”, 

finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP 

12/2018 

 Se dă cuvântul doamnei Ioana Cioloca –Compartiment relații internaționale, 

parteneriate și inovare urbană care prezinta proiectul de hotarare şi 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.” 

  Ioana Cioloca: „Se solicita prelungirea de la 31 de luni la 34 de luni. De ce am 

solicitat aceasta prelungire? Pentru a ne asigura ca cele doua documente strategice vor 

putea fi finantate si corelate cu planul de mobilitate urbana durabila. Prelungirea a fost 

aprobata de catre Ministerul dezvoltarii lucrarilor publice si administratiei in  01. 11. 

2021. Aici vrea sa specific ca in referat, dintr-o eroare am mentionat 01. 12. 2021. Si as 

vrea sa rectific.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Discutii? Supun la vot proectul de hotarare impreuna cu 

mentiunea facuta de d-na Cioloca.” 

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  Marean Vasile Claudiu,  Medrea 

Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, 

Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu 

Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 479/2021 

 

 

  6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției de 

Asistență Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia a 

mijloacelor fixe și obiectelor de inventar necesare bunei desfășurări a activității de 

asistență socială  

  Se da cuvântul doamnei Crina Dumitrescu – director  Direcția Programe care 

prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate 

   Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar 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.  

  Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

 

  Intra in sala de sedinta domnul consilier Medrea Bogdan. 
 

   Crina Dumitrescu: „In perioada 2017 – 2020, Municipiul Alba Iulia, printr-o 

finantare in cadrul Programului POCU 2014 – 2020 a implementat un proiect  care se 

adresa unor categorii vulnerabile „Zone urbane marginalizate” in cadrul caruia s-au 

achizitionat mijloace fixe si bunuri, care sunt necesare a fi exploatate corespunzator 

serviciilor care trebuiesc livrate in continuare acestor grupuri vulnerabile. Prin urmare, 

propunem ca toate aceste bunuri sa treaca din gestiunea unitatii de management a 



proiectului  catre Directia de Asistenta Sociala Alba Iulia invocand, si aici va rog frumos 

sa luati in considerare faptul ca am modificat argumentele legislative din proiect. Pentru 

ca nu era o transmitere intre doua institutii publice. Si mai ales sa motivam altfel 

proiectul. In baza legii asistentei sociale nr. 292/2011 si in baza hotararii nr. 797/2017 

prin care se aproba regulamentul cadru de organizare si functionare a serviciilor publice 

de asistenta sociala. Si totodata, cerintelor contractului de finantare si a cererii de 

finantare care prevad aceste obligatii.” 

 Sergiu Nicolae Vârtei: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  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 

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 480/2021 

 

  7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții 

al Direcției de Asistență Socială prin reorganizare, începând cu data de 01.01.2022 

  Se dă cuvântul doamnei Delia Cristecu – director Directia de Asistenta Sociala 

care prezinta proiectul de hotarare şi 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 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." 

  Delia Cristescu: „Este o modificare a organigramei DAS. Noi derulam in prezent 

un serviciu de ingrijire batrani la domiciliu. Este un proiect cu finantare europeana. 

Acest proiect se finalizeaza anul viitor in ianuarie. Prin acest proiect am creat 7 locuri de 

munca noi, 7 ingrijitori batrani la domiciliu, pe care trebuie sa le trecem in organigrama, 

avand in vedere cele sase luni de sustenabilitate la care suntem obligati. Infiintam un 

post de sofer, de asemenea. Propunem si alte patru modificari si un inspector in cadrul 

serviciului financiar.“ 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 



Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  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 

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 481/2021 

  

  8.  Proiect de hotărâre privind actualizarea programului de transport public local 

de persoane pentru zona tarifară ”zona 1 municipiul Alba Iulia”  

  Se dă cuvântul d-lui Calin Sunzuiana – consilier Compartiment transport, libera 

initiativa,  care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar 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.  

  Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Calin Sunzuiana: „Este vorba de linia 113, linie care deserveste cartierul Oarda. 

Dupa cum stiti, s-a finalizat podul peste Valea Orzii. Se poate face acolo un circuit 

care sa includa si strada Haiducilor. De asemenea, se propune ca toate cursele care 

trec acum pe la Oarda sa treaca si pe strada Haiducilor. La orele 7.00, ora 12.25 si 

14.25 ele vor fi dublate  pentru ca sunt foarte multi calatori. Mai vreau sa fac o 

precizare. Dintr-o eroare materiala, in anexa la proiect cursa de la 20.15 cu retur la 

20.40 a fost trecuta sambata si duminica, ea circuland de luni pana vineri.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „La acest proiect avem un amendament al doamnei 

Valcan.” 

  Marcela Valcan: „Da. Sunt doua amendamente, nu unu. 24 si 25. Primul 

amendament vizeaza cursa cu plecare de la ora 6.00. Ea era prinsa in proiect ca 

exceptie de la noul traseu cu urcare pe Haiducilor si coborare pe Victoriei. Prin 

amendament am cerut sa respecte noul traseu  pentru a putea deservi si populatia care 

locuieste  pe partea cu Haiducilor.  

 Iar cel de-al doilea amendament vizeaza practic reintroducerea  cursei ... este o 

greseala materiala acolo ... 9.15 nu 9.26. La solicitarea cetatenilor din Oarda de Sus 

am facut acest amendament pentru ca aceasta cursa este foarte necesara, in special 

persoanelor varstnice.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Discutam si cu domnul secretar. Am verificat si pe 

codul administrativ la art. 138, alin. 12: consilierii locali precum si ceilalti initiatori 

pot face amendamente. Supun la vot amendamentul nr. 24 al d-nei Valcan. Cine este 

pentru? Impotriva? Abtineri?” 

  „Fiind supus la vot, amendamentul  a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț 

Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, 

Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  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 Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

  Marcela Valcan: „Nu stiu daca ati fost atenti. La amendamentul 25 este o 



eroare materiala. Este cursa cu plecare la 9.15 si nu 9.26.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Supun la vot amendamentul nr. 25 al d-nei Valcan cu 

precizarea ca ora cursei este 9.26 si nu 9.15. Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?” 

  „Fiind supus la vot, amendamentul  a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț 

Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, 

Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  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 Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Supun la vot proiectul asa cum a fost amendat.  Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, proiectul amendat a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț 

Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, 

Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  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 Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 482/2021 

   

  9. Proiect de hotărâre privind decizia de expropriere pentru cauză de utilitate 

publică a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, strada Alcala de Henares (etapa 

I), situate pe amplasamentul obiectivului de investiții “MODERNIZARE STRĂZI 

ZONE DE DEZVOLTARE MUNICIPIUL ALBA IULIA LOT 1 – Alcala de Henares 

(inclusiv legătura cu Str. Gheorghe Șincai), Gârda, Drăgășani, Zăvoi, Lupșa, Calistrat 

Hogaș, Abrudului, Vidra, Albac, Stadionului, Cornel Medrea, Calea Labului, Meteș, 

Lotru” 

  Se dă cuvântul d-nei Claudia Canta – sef Serviciu investitii si lucrari publice,  care 

prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar 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.  

  Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Claudia Canta: „Sunt proprietarii identificati pe culoarul de expropriere pentru 

modernizarea strazii. Pretul este de 10 lei/mp.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  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 

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 



  S-a adoptat Hotărârea nr. 483/2021 

 

  10. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare – post 

mortem – al municipiului Alba Iulia a doamnei Ana – Dorica ”Dorli” Bugnariu 

(născută Blaga)” 

Domnul Primar – Plesa Gabriel prezinta proiectul de hotarare.  

  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.” 

  Dl Primar – Plesa Gabriel: „In urma unei adrese si a unei cereri a Uniunii 

Scriitorilor – filiala Alba – Hunedoara propun Consiliului local conferirea titlului de 

”Cetățean de onoare – post mortem – al municipiului Alba Iulia a doamnei Ana – 

Dorica ”Dorli” Bugnariu (născută Blaga)”.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  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 

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 484/2021 

 

  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia 

  Se prezinta proiectul de hotarare precum si 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.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Domnul secretar l-a intocmit. Banuiesc ca l-ati citit. Nu 

stiu daca are rost sa trecem in revista tot regulamentul.” 

  Marcel Jeler: „Vreau sa va spun doar atat. Ca regulamentul respecta codul 

administrativ. Iar acel regulament  care a existat si inainte, in care s-au aplicat, s-au 

adus ca imbunatatiri cele prevazute de ordinul 25, cu mentinerea la punctul 29, litera 

3 acea exceptie  care sa va permita daca se va accepta, sa votati pentru situatii 

deosebite si in plen. Aia ramane de vazut.” 



  Nanu Dana Elisabeta: „Numai un pic. Sa modificati la art. 15. La comisia 

juridica am vazut ca ati scris 5 membrii.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Da. Am vazut. Este o eroare materiala. O sa fie trei 

membrii. Erau 23 de consilieri.” 

  Plesa Gabriel Codru: „Deci, acum suntem linistiti. Se pot face amendamente si 

in timpul sedintei.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  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 

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 485/2021 

   

  12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 110/2015 a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia  - proiectul este retras de pe ordinea de zi.  

 

  13. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului poliției 

locale din cadrul Direcției Poliția locală a municipiului Alba Iulia 

  Se da cuvantul d-lui Ioan Voda – sef Serviciu Politia Locala care prezinta 

proiectul precum si 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." 

  Ioan Voda: „Buna ziua. Vreau sa va informez ca cuantumul normei de hrana 

este acelasi ca si anul acesta. Deci, nu s-a modificat nimic. Astept daca 

dumneavoastra aveti ....” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Doamna Dalia. Daca doriti sa adaugati ceva? Sunteti 

sefa de sindicat.” 

  Dalia Dumitru: „Daca imi permiteti. As dori doar sa completez.  Ca norma de 

hrana se acorda in baza legii. Pentru angajatii institutiei este indemnizatia de hrana. 

Ca sa nu mai existe discutii. Pe parcurs au existat diverse interpretari ale legii. Legea 

distinge,  153 ca politia locala este incadrata pe norma de hrana si ceilalti angajati 

indemnizatia de hrana.” 

  Ioan Fulea: „Va rog sa imi permiteti, domnule presedinte, sa intervin pe o 

problema legata de institutie, nu neaparat legata de acest proiect. Daca mi se permite. 

In urma cu ceva vreme s-a organizat un concurs, s-a dat un test pentru angajatii de la 

Politia locala, vis a vis de posturile care trebuiau sa ramana ocupate la institutie. 

Parca s-au desfiintat 35.” 

  Ioan Voda: „In urma reorganizarii.” 



 Ioan Fulea: „Si s-a dat un examen. Au participat ... cate persoane au participat 

la acest concurs? Mai stiti? Sau in ce a constat acest concurs?” 

  Popescu Antoniu Emil: „78.” 

  Ioan Fulea: „In ce a constat acest concurs? Care a fost proba de concurs sau 

proba de departajare?” 

  Ioan Voda: „Eu vreau  sa va informez. Resursele umane din primarie s-au 

ocupat.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Eu asta vreau sa zic ca domnul Voda nu a avut nici o 

legatura cu concursul respectiv.” 

  Ioan Voda: „Chiar nu.” 

  Ioan Fulea: „Poate cineva din Primarie. Credeam ca stiti despre problema.” 

  Voda Ioan: „S-a facut o testare scrisa. S-a facut o bibliografie. Si 78 din 80 

daca nu ma insel de personal de paza au participat la aceasta testare..” 

  Ioan Fulea: „Si nu stiti detalii de barem?” 

  Ioan Voda: „Nu am avut ...” 

  Plesa Gabriel: „Va oferim acum. Domnul viceprimar.” 

  Ioan Fulea: „Daca stiti modalitatea de examinare. A fost un examen grila, a fost 

un examen oral, scris?” 

  Popescu Antoniu Emil: „A fost un examen scris. Doua subiecte daca retin. Si 

inca un subiect grila.” 

  Ioan Fulea: „Am inteles. In urma acestui examen au trecut baremul respectiv 

un numar de ?” 

  Popescu Antoniu Emil: „50.” 

  Ioan Fulea: „Bun. 50 de persoane au fost admise in baza acestui examen, test 

care a fost jumatate scris, jumatate grila sau ... Aceste persoane care au fost admise, 

au fost afisate pe site-ul Primariei. Nu?” 

  Popescu Antoniu Emil: „Da. Asa am inteles ca a fost pus pe site.” 

  Ioan Fulea: „Dupa ce s-a facut aceasta testare si a aparut aceasta grila de admisi 

si respinsi, s-a facut o contestatie. Doua persoane au facut contestatie la acest 

examen.” 

  Popescu Antoniu Emil: „Sapte persoane.” 

  Ioan Fulea: „Sau sapte persoane. Din care doua persoane cred ca au trecut peste 

baremul de 70 de puncte.” 

  Popescu Antoniu Emil: „Da. Inteleg. Inteleg. Inteleg unde vreti sa ajungeti.” 

  Ioan Fulea: „Da. Doua persoane au trecut, doua au picat. Eu vreau sa va intreb 

sincer. Daca persoanele respective au fost admise prin concurs, ele cum au putut dupa 

contestatie sa pice? Ganditi-va! Doua persoane au picat sub limita de 70. Au avut 

68.25 puncte. Au facut contestatie si au trecut peste 72 de puncte. Deci, practic cel cu 

70 a picat. Este sub linie. Deci, daca a fost admis si s-a declarat prin examinare ca 

este admis, cum poate sa pice? Pentru ca ultimul de pe loc nu mai poate sa faca 

contestatie, ca este admis.” 

  Popescu Antoniu Emil: „Procesul de examinare are doua etape. O prima etapa, 

cea care consta in corectarea lucrarilor si cea de a doua etapa a contestatiilor. Evident, 

ca din momentul in care comisia de contestatie a stabilit ca nota care a fost acordata 

acelei persoane  a fost calculata in mod deficitar, sa zic asa.” 



  Ioan Fulea: „Sunt de acord cu ceea ce ziceti dumneavoastra, domnule 

viceprimar! Si este firesc. Daca avem 50 de posturi, nu pot fi 52 de persoane. Perfect 

de acord cu dumneavoastra!” 

  Popescu Antoniu Emil: „Din punctul meu de vedere, persoana care a avut o 

nota ... Discutam de cele doua persoane. Avea posibilitatea si nu i-a respins nimeni 

aceasta posibilitate de a-si contesta propria nota. Sa aprecieze ca nota pe care a 

obtinut-o el ... Avea o astfel de posibilitate. Nu? Deci, nu era alta varianta.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Domnul Fulea! Imi permiteti o scurta interventie? 

Problema pe care a semnalat-o domnul Fulea era mult mai simpla. Inainte de 

solutionarea contestatiilor au fost afisate rezultatele finale.” 

  Ioan Fulea: „Exact. Asta e problema.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Iar persoanele care in urma rezultatelor finale au fost 

declarate admise, nu au mai formulat contestatie pentru ca nu aveau interes. Si dupa 

aceea s-a modificat lista. Asta am inteles ca sustineti dumneavoastra.” 

  Ioan Fulea: „Din ce moment e lista? La facultate cum e? Ca avem acei oameni 

de specialitate. Daca dam concurs la facultate si se afiseaza lista cu admisii si ceilalti 

fac contestatie, nu pot pica urmatorii care au fost admisi. Deci, nu se poate. Lista 

afisata e lista finala.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Pentru ca, persoana respectiva in urma testarii au primit 

notificare prin care a fost admisa. Asta e problema.” 

  Plesa Gabriel: „Haideti sa revenim! Eu zic ca e foarte simplu. Exact ca la 

facultate. Cum ati zis. 78 de persoane au concurat pe 50 de locuri. Au intrat in ordinea 

mediilor sau notelor obtinute. Da? Bun. Dupa afisarea rezultatelor in ordinea 

mediilor, s-a tras acea linie la al 50-lea. Au fost sapte persoane care au contestat 

rezultatul. Normal, comisia de contestatie a recorectat. Da? Si s-au marit notele la doi 

din sapte. Cei doi au urcat peste linie si au coborat ceilalti. Mie mi se pare foarte ok.” 

  Ioan Fulea: „Este o chestiune de nuanta, domnul Primar. Atata tot.” 

  Plesa Gabriel: „Si va mai spun un lucru. Daca doriti, si daca stiam ca se pune 

aceasta problema aici, chemam sau pot sa chem si acum pe presedintele comisiei. Sau 

daca vreti dumneavoastra sa treceti. Sunt trei sefi de servici de la alte structuri decat 

Politia locala, tocmai pentru a fi impartialitate. Si chiar as vrea sa va pun in legatura 

cu dansii, cu comisia ca sa puteti verifica. Mai mult. Daca se simt nedreptatiti, 

posibil, anumite persoane au posibilitatea sa conteste. Deci, noi legal mergem pana la 

capat cu acest demers.” 

  Ioan Fulea: „Este o procedura normala. Problema e ca persoana care a picat in 

urma contestatiei facuta de cealalta persoana, inainte a primit hartie de instiintare ca e 

admis. Deci, aici e o problema. Bun. Cand afisam lista finala,  care e lista finala! S-a 

inchis!” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Singura verificare pe care ar trebui sa o faca cineva din 

aparatul de specialitate este cand a fost publicata lista finala. Daca a fost publicata 

inainte sau dupa solutionarea contestatiilor. Daca a fost inainte, atunci e o problema 

sau urmeaza sa vada daca e o problema. Daca a fost dupa, nu e nici o problema.” 

  Ioan Fulea: „A fost inainte. In mod normal, lista finala e dupa contestatie.  Dar 

domnul consilier spune ca e inainte, dupa informatiile dansului. Si atunci, asta trebuie 

verificat.” 



  Raul Sebastian Tudorascu: „Acum ... logic. Daca eu sunt pe o lista si sunt 

deasupra liniei, nu face nimeni contestatie. Logic.” 

  Ioan Fulea: „Ar trebui sa faca contestatie dupa ce se afiseaza lista finala. Dar 

aici e problema. Eu care am picat, dupa ce se afiseaza lista finala, fac contestatie! Mai 

pica doi! Ceilalti doi, dupa ce se mai afiseaza lista finala, mai fac si ceilalti doi care 

au picat, care au fost admisi, mai fac si ceilalti inca odata contestatie!” 

  Plesa Gabriel: „Domnule consilier. Chiar o sa rog presedintele de comisie sa ia 

legatura cu dumneavoastra sa discutati aceste aspecte.” 

  Ioan Fulea: „Sigur. Multumesc!” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Eu propun la sedinta din ianuarie sa vedem cum au stat 

lucrurile exact. Ca acum nu avem suficiente informatii, probabil. Va propun sa 

revenim la proiectul nr. 13.” 

  Plesa Gabriel: „Perioada aplicarii? Anul viitor fiscal?” 

  Ioan Voda: „Da. Aici am scris in hotarare in limita resurselor financiare 

existente.” 

   Sergiu Nicolae Vârtei: „Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  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 

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 486/2021 

 

  14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 255/2021 a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia. 

  Se da cuvantul d-lui Ioan Voda – sef Serviciu Politia Locala care prezinta 

proiectul precum si 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.” 

  Ioan Voda: “La acest proiect, comisia juridica a venit cu un amendament. O 

completare la art. 15 lit. “c”. Am adaugat, si pe buna dreptate au avut domnii din 

comisie. Conform regulamentului de organizare si functionare a parcarilor publice de 

resedinta aflate pe raza municipiului Alba Iulia. Aici aveau o problema. In Hotararea 

nr. 255 era dupa ora 16. Dupa cum stiti, in regulament de luni pana vineri, persoane 

fizice au de la ora 16.00 pana la 8.00 dimineata, sambata si duminica si sarbatori 

legale 24 din 24. Iar persoanele cu dizabilitati si persoane juridice sapte zile din sapte.  

Parcarea libera. Si atunci,  ca sa putem sa luam masuri legale, am venit cu aceasta 



problema.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: “O singura corectura. Ati spus articolul 15. E articolul 

11, punctul 15.” 

  Nanu Dana Elisabeta: “Daca modificam ceva la un regulament, nu ar trebui 

supus dezbaterii publice?” 

  Sergiu Nicolae Vartei: “Nu.” 

  Nanu Dana Elisabeta: “Ok.”  

 Sergiu Nicolae Vartei: “Votam prima data un amendament pentru ca este al 

initiatorului. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, amendamentul  a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț 

Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, 

Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  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 Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

Sergiu Nicolae Vartei: “Supun la vot proiectul amendat. Cine este pentru? 

Abțineri? Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, proiectul amendat  a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț 

Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, 

Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  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 Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 487/2021 

 

  15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii nr. 56/2021 a 

Consiliului local al municipiului Alba Iulia  

  Se dă cuvântul d-nei Claudia Canta – sef Serviciu investitii si lucrari publice,  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." 

  Claudia Canta: „Despre acest proiect am mai discutat si in sedinta de indata. 

Am precizat care sunt noii indicatori ai obiectivului.” 

 Sergiu Nicolae Vârtei: „Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  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 

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 



 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 488/2021 

 

  16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului urbanistic zonal,, 

ELABORARE PUZ -  MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE 

APROBATE CU HCL 195/2013 art 8 ”  

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Damian – arhitect șef -   care prezintă proiectul de 

hotărâre precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui Alin Stanciu – secretar comisie – care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

  Alin Stanciu: ”Comisia  a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre și  avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Alexandru Damian: „Se refera la o modificare a PUZ-ului Schit – Seigau prin 

diminuarea unor suprafete minime reglementate a lotului. Se propun 29 de loturi. In 

principiu se reduce suprafata de la 1000 de metri la 600 de metri. Se creste procentul 

de ocupare al terenului de la 25 la 30% si coeficientul de utilizare al terenului de la 

0.5 la 0.6%.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Daca imi permiteti aici. Doresc sa reimprospatez 

memoria consilierilor locali. E acel PUZ pe care l-am respins de doua ori la avizare si 

l-am admis cu conditia ca beneficiarul sa se ocupe de utilitati in zona. Asa ne-au 

convins beneficiarii.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 18 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  Marean Vasile Claudiu, Medrea 

Bogdan,  Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu 

Emil Antoniu, Rotar Corina, Stanciu Alin, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan si 2 

abtineri Sandu Cornel Stelian,Tudorașcu Raul Sebastian.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 489/2021 

 

  17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului urbanistic zonal ,, 

ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE FAMILIALE SI 

REGLEMENTARE STRADA ACCES”.  

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Damian – arhitect șef -   care prezintă proiectul de 

hotărâre precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui Alin Stanciu – secretar comisie – care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

  Alin Stanciu: ”Comisia  a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre și  avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   



  Alexandru Damian: „Este un PUZ similar cu foarte multe cu care m-am intalnit 

de cand am venit in administratia locala. Parcelarea este deja realizata, loturile au fost 

deja vandute. Au venit cumva cu acest plan urbanistic si ne-au pus in fata faptului 

implinit. Se propune de pe strada Brandusei care duce intr-un drum de exploatare care 

nu este  reglementat, undeva in extravilanul localitatii. Sunt propuse sase loturi dintre 

care unul este deja construit. Celelalte cred ca sunt deja vandute. Se propune o strada 

de sase metri cu un trotuar pe o parte si o zona de fundatura – spatiu de intoarcere. 

Respecta reglementarile urbanistice.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 18 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  Marean Vasile Claudiu, Medrea 

Bogdan,  Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Sandu 

Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, 

Marcela Vâlcan si 2 abtineri Oltean Sabina Larisa, Rotar Corina.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 490/2021 

 

  18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului urbanistic zonal ,, 

ELABORARE PUZ PENTRU MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE 

APROBATE CU HCL 108/2008 SI HCL 148/2020” 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Damian – arhitect șef -   care prezintă proiectul de 

hotărâre precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui Alin Stanciu – secretar comisie – care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

  Alin Stanciu: ”Comisia  a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre și  avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Alexandru Damian: „Este vorba de PUZ Alba – Micesti si PUZ-ul cu strazile 

din Alba –Micesti care a fost aprobat anul trecut. Suntem undeva pe strada Nazaret 

Illit la intersectia cu Alessandria si strada Nera. Este un PUZ care a fost realizat in 

doua etape. Terenul este traversat de linia de 110. Se propun locuinte individuale pe 

toate cele trei parcele. Avem plansa de echipare tehnico-edilitara. Tehnic este in 

regula.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  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 

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 



  S-a adoptat Hotărârea nr. 491/2021 

 

  19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului urbanistic zonal ,, 

ELABORARE PUZ – EXTINDERE CIMITIRUL MUNICIPAL” 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Damian – arhitect șef -   care prezintă proiectul de 

hotărâre precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui Alin Stanciu – secretar comisie – care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

  Alin Stanciu: ”Comisia  a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre și  avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  

Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar 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.  

  Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”    

  Alexandru Damian: „Este vorba despre extinderea cimitirului. Problema pe 

care o stim de ani de zile. In acest plan s-a propus extinderea doar pe latura de vest a 

cimitirului, inspre Dealul Furcilor, la limita de proprietati private, la limita unui PUZ 

de locuinte individuale aprobat in 2019, avizat in 2017. In acest caz am facut 

consultarea cu populatia, am obtinut acordul vecinilor de la vest cat si de la sud, care 

erau direct afectati de catre aceasta extindere. Acest acord este conditionat. Conditia 

principala a fost ca la limutele de proprietate sa existe o zona de protectie a 

cimitirului fata de gardul  proprietate privata de 10 metri, in contextul in care in acesti 

10 metri  trebuie propusa o vegetatie de protectie, o zona verde pentru cimitir. Asta a 

fost una dintre conditii. 

 A doua conditie a fost dublarea gardului cimitirului cu un gard de vegetatie de 

tip tuia, sa zic. Si realizarea imprejmuirii cimitirului. Asta a fost conditia de acord al 

vecinilor.” 

  Dumitru Nicolae Alexandru: „Asa cum am avut o discutie cand a fost prima 

data acest proiect, v-am adus la cunostinta  ca acea perioada de doi ani care ni se 

spune ca ar fi suficienta pentru ocuparea acelui spatiu este exagerata. Din punctul 

meu de vedere o sa fie mult mai putin de doi ani de zile. Maxim un an. Si atunci, asa 

cum am discutat si azi cu domnul Primar, cred ca Primaria ar trebui sa grabeasca 

putin lucrurile, sa identifice un spatiu suficient de mare pentru a avea un cimitir 

pentru locuitorii orasului.” 

  Paul Victor Florea: „Poate nu inteleg eu bine din schite. Dar mi se pare ca zona 

aceea este deja construita cu cimitir.” 

  Alexandru Damian: „Da. Absolut. Sunt morminte pe o parte din aceasta zona. 

Am avut discutii cu administratorul cimitirului. Este clar.” 

  Medrea Bogdan: „Foarte scurt. Pe aceasta parcela sunt deja morminte 

construite la ora aceasta si noi vrem sa intram in legalitate cu el?” 

  Alexandru Damian: „Este un fele de acceptare a starii de fapt. Sunt niste gropi 

pe terenul respectiv.” 



  Medrea Bogdan: „Sunt niste oameni inhumati. Nu sunt numai gropi. Sunt vreo 

doua-trei randuri. Nu numai unu. Nu stiu partea legala ...” 

  Plesa Gabriel: „Nu va ingrijorati asa tare. Terenul era al municipiului. Trebuia 

reglementat urbanistic. Din punct de vedere urbanistic trebuie sa intram in legalitate.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Este o situatie ingrata. Daca acum patru ani s-a initiat 

acest PUZ, nu este vina administratorului cimitirului ca nu s-a votat acest PUZ. Pe de 

alta parte, oamenii trebuiau inhumati. Ca este un serviciu necesar. Asa. La prima 

vedere, aveti dreptate. Dar nu era alta varianta.” 

  Medrea Bogdan: „Daca azi ar pica acest PUZ, atunci ce facem?” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Ar ramane aceeasi situatie in aer prin care oricum, 

starea de fapt  este ca acolo sunt inhumate persoane decedate. Doar ca nu este 

reglementata urbanistic zona. Este o chestie de asumare a unei stari de fapt.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: „Din cate stiu, contestare nu mai prea este acolo.     

S-a dus. S-a dus contestarea aia mare. S-a dus dincolo.”  

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Supun la vot proiectul. 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, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  Marean Vasile Claudiu, Medrea 

Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, 

Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu 

Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan si o abtinere Medrea Bogdan.” 

 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 492/2021 

 

  20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului urbanistic zonal ,, 

ELABORARE P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE SI 

REGLEMENTARE STRADĂ ACCES” 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Damian – arhitect șef -   care prezintă proiectul de 

hotărâre precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui Alin Stanciu – secretar comisie – care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

  Alin Stanciu: ”Comisia  a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre și  avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Alexandru Damian: „Este un PUZ situat sub bazinele de apa. Este vorba de un 

teren care este cumva in plan secund cu acces de pe strada Nicolae Tonita. Se 

propune parcelarea acestui teren in cinci loturi construibile, cu realizarea unui acces 

cu sens unic din strada Lalelelor. A fost de doua ori in comisia de urbanism. A venit 

cu modificarile respective. Din punct de vedere tehnic este in regula. Nu este pe noul 

regulament.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: „Poate nu vad eu bine. Aici vine o strada de 3.9 care 

creste in 6.5?” 



  Alexandru Damian: „Exact. Este o strada de categoria a patra.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: „Problema este daca parcela Pop Nicolae se va 

mobila?” 

  Alexandru Damian: „Se va putea cere acces din strada nou creata.”  

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț,  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 Sebastian, Sergiu 

Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan si o abtinere Dumitru Nicolae Alexandru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 493/2021 

 

  21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului urbanistic de detaliu: 

,,CONSTRUIRE STATIE DE BAZA PENTRU SERVICII DE COMUNICATII 

ELECTRONICE” 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Damian – arhitect șef -   care prezintă proiectul de 

hotărâre precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui Alin Stanciu – secretar comisie – care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

  Alin Stanciu: ”Comisia  a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre și  avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Alexandru Damian: „Se propune amenajarea unei antene de comunicatie 

electronice. Prin avizul arhitectului sef, la faza DTAC s-au solicitat inca trei avize 

suplimentare de la MAPN, SRI si Serviciul de Telecomunicatii. Si un studiu de 

impact privind protectia sanatatii populatiei.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  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 

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 494/2021 

 

  22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului urbanistic de detaliu: 

,,CONSTRUIRE LOCUINTE SEMICOLECTIVE IN REGIM CUPLAT SI ETAJAT 

SI IMPREJMUIRE” 



  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Damian – arhitect șef -   care prezintă proiectul de 

hotărâre precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui Alin Stanciu – secretar comisie – care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

  Alin Stanciu: ”Comisia  a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre și  avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Alexandru Damian: „Suntem pe strada Fantanele. Este o parcela de 448 mp. Se 

propune amenajarea unei locuinte semicolective cu patru unitati de locuit. Si acest 

proiect a fost cu revenire in comisia de urbanism deoarece locurile de parcare nu erau 

bine delimitate.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  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 

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 495/2021 

 

  23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului urbanistic de detaliu: 

,,CONSTRUIRE SI DOTARE SECTIA DE ONCOLOGIE, COMPARTIMENT 

RADIOTERAPIE SI COMPARTIMENT CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA” – 

proiectul este retras de pe ordinea de zi. 

  

  Nanu Dana Elisabeta: „O rugaminte din partea unor cetateni si a noastra. Nu ati 

putea sa scrieti strada?” 

  Alexandru Damian: „Ba da.” 

 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Propun Consiliului local o pauza de 10 minute.” 

 Sergiu Nicolae Vartei: „Stimati colegi! Va rog sa va reluati locurile ca sa putem 

incepe sedinta!” 

 

 Paraseste sala de sedinta domnul consilier Marius Filimon. 

 

  24. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de 

concesiune nr.4.795/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC ANDROMEDA 

SRL. 

   Se  dă cuvântul d-lui Mihai Pripon  – șef Birou licitatii, contracte -  care prezintă 

proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar 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.  

  Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  

  Mihai Pripon: „Urmeaza un set de 6 proiecte. Toate sunt foarte asemanatoare si 

toate au ca obiect prelungirea termenului unor contracte de inchiriere. Am mers pe 

pretul stabilut  prin raportul de evaluare. Si asa cum ati stabilit in sedintele anterioare, 

am mers pe o prelungire pe o perioada de 10 ani.”  

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven 

Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  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 

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 496/2021 

  

  25. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de 

concesiune nr.538/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și Gergely Nicolae. 

  Se  dă cuvântul d-lui Mihai Pripon  – șef Birou licitatii, contracte -  care prezintă 

proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar 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.  

  Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  

  Mihai Pripon: „Este asemanator.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Ideea este urmatoarea. Pe 10 ani. Conform raportului de 

evaluare, pretul  minim din raport. Urmeaza ca in comisie sa se negocieze acest pret. 

Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven 

Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  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 

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 497/2021 

 

 Revine in sala de sedinta domnul consilier Marius Filimon. 
 

 Sergiu Nicolae Vartei: „Daca imi permiteti, domnule Pripon, sa le trec eu in 

revista.” 

  



  26. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de 

concesiune nr.167/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și Iancu Ion 

  Se prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar 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.  

  Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  

 Sergiu Nicolae Vârtei: „Acelasi tip de proiect. Intre Municipiul Alba Iulia si dl. 

Iancu Ion. Pe 10 ani. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  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 

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 498/2021 

 

  27. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de 

concesiune nr.356/2010 încheiat între municipiul Alba Iulia și Oprea Tiberiu și Oprea 

Elena  

  Se prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar 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.  

  Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  

 Sergiu Nicolae Vârtei: „ Intre Municipiul Alba Iulia si Oprea Tiberiu si Oprea 

Elena. 10 euro conform raportului de evaluare. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Abțineri? Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  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 

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 499/2021 

 

  28. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de 

concesiune nr.1197/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC INTERCOM SRL 

  Se prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar 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.  

  Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  

 Sergiu Nicolae Vârtei: „ Intre Municipiul Alba Iulia si SC Intercom SRL. Suma minima 

10 euro. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  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 

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 500/2021 

 

  

  29. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de 

concesiune nr.11.985/2011 încheiat între municipiul Alba Iulia și Todea Dionisie 

Adorian  

  Se prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar 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.  

  Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  

 Sergiu Nicolae Vârtei: „Intre Municipiul Alba Iulia si Todea Dionisie Adorian. Supun la 

vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  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 

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 501/2021 

 

  30. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba 

Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Rojomal. 

  Se  prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar 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.  

  Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

 Sergiu Nicolae Vartei: “Acceptare de donatie facute municipiului Alba Iulia, 



imobil de 29000 mp de Ghergely Robert si Gabriela pe strada Rojomal.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  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 

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 502/2021 

 

  31. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a 

municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil (drum), str. Tarnita – 

Micesti. 

  Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar pentru 

cadastru și agricultură -  care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de 

specialitate.   

  Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar 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.  

  Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

 Sergiu Nicolae Vartei: “O documentatie de inscriere in circuitul civil a strazii 

Tarnita din Micesti.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  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 

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 503/2021 

 

  32. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va 

conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada ianuarie  – 

martie  2022 

  Se  prezintă proiectul de hotărâre precum şi 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.” 

  Marius Filimon: „Il propun pe domnul consilier Raul Sebastian Tudorascu.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Supun la vot proiectul de hotarare cu aceasta propunere. 

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, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  Marean Vasile Claudiu, Medrea 

Bogdan. Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu 

Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Sergiu Nicolae 

Vârtei, Marcela Vâlcan si o abtinere Tudorașcu Raul Sebastian.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 504/2021 

 

  33. Proiect de hotărâre  privind privind aprobarea derulării și finanțării 

programului de dezvoltare a învățământului preuniversitar de stat de pe raza 

municipiului Alba Iulia - „EDU Alba Iulia”, în anul 2022. 

   Se da cuvantul domnului consilier Paul Victor Florea care prezinta proiectul de 

hotarare precum si 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." 

  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.” 

  Paul Victor Florea: “Este vorba, dupa cum probabil stiti, despre un proiect care 

a intrat in sedinta de consiliu acum cateva luni cu alta denumire “Voucher 

educational”.  Acum se numeste EDU Alba Iulia. Acest proiect, am avut onoarea sa il 

fac alaturi de colegele mele Gavrila Paven Ionela, Narcisa Barbulet si Rotar Corina, 

fara de care nu se putea realiza in concret, deoarece au foarte multe cunostinte in 

acest domeniu. In proiect le vom acorda profesorilor, aproximativ 1100 de profesori, 

o suma de maxim 600 de lei pentru achizitia de carte scolara, laptopuri si programe 

de dezvoltare profesionala. Acest proiect a venit pentru a satisface cumva  o nevoie in 

societate. Anul trecut au fost inghetate cresterile salariale la profesori. Asta pe de o 

parte. Pe de alta parte, este un fenomen mondial de bullyng. Iar in Romania, 

momentan sunt niste cursuri anti bullyng. Eu sper ca aceasta finantare sa ii ajute pe 

profesori sa participe la aceste cursuri. Sa le plateasca si sa ii invete sa gestioneze  

aceste situatii de bullyng. Daca colegele mele mai au ceva de adaugat, le invit sa ia 

cuvantul.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: “La acest proiect avem un amendament al doamnei 

Corina Rotar.” 



  Corina Rotar: “Practic, este o corectie in textul proiectului. Am propus 

inlocuirea sinbtagmei cadru didactic de predare cu urmatoarea sintagma: cadru 

didactic de predare, de conducere, de formare si control. Pentru ca in aceasta forma 

pe care v-am prezentat-o in material, directorii de scoala, ei nu au statutul de cadru 

didactic. Cu toate ca desfasoara norma didactica. Si atunci, am propus aceasta 

corectie.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: “Pentru aplicarea unitara a hotararii. Subsemnatul, 

domnul Sandu, doamna Oltean si doamna Barbulet nu participam la vot.” 

  Plesa Gabriel: “Domnul Florea si doamnele profesoare au fost la mine si am 

discutat acest proiect. Il sustin in continuare. Doar atrag atentia ca va trebui si 

alocarea bugetara printr-o simulare sa zic, dupa ce am intrebat la Inspectorat, numarul 

cadrelor didactice depaseste 1100. Suma stabilita pana la urma este 600 de lei. Va 

trebui sa prevedem in buget undeva la 600 mii lei maxim pentru acest proiect.” 

  Gavrila Paven Ionela: “Multumim mult pentru sustinere, domnul Primar. Si 

colegului nostru pentru ca a reusit sa coaguleze o echipa din intraga structura a 

Consiliului local. Este un proiect frumos care spijina activitatea didactica si calitatea 

acesteia. Impactul bugetar, noi am aprecia la peste 500 mii lei. Dar sper ca rezultatele 

sa fie pe masura.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Felicitari! Proiectul este extraordinar dar este 

discriminatoriu. De ce numai preuniversitar? Ca daca facem cu univesitar, mai sunt 

care nu voteaza trei si nu mai trece proiectul!” 

  Sergiu Nicolae Vartei: “Banuiesc ca intrebarea este catre initiatori!”ª 

  Barbulet Narcisa Ioana: “Vreau doar sa fac o precizare. Aceasta suma de 600 

de lei se acorda acolo unde este norma intreaga. Daca are fractiune de norma, se 

fractioneaza si aceasta suma.” 

  Gavrila Paven Ionela: “Iar legat de discriminare. Nu este discriminare. 

Invatamantul preuniversitar este adresat strict localitatii, Municipiului Alba Iulia. Iar 

la universitar bazinul este mult mai larg.” 

   Sergiu Nicolae Vartei: “Supun la vot amendamentul d-nei Corina Rotar. Cine 

este pentru? Impotriva? Abtineri?”    

 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru  Dumitru Nicolae 

Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, 

Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu,  Medrea Petru Gabriel, Medrea 

Bogdan, Nanu Dana Elisabeta,  Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina,  Stanciu Alin, 

Tudorașcu Raul Sebastian, Marcela Vâlcan. Doamna consilier Bărbuleț Narcisa 

Ioana, doamna consilier Oltean Larisa Sabina, domnul consilier Sandu Cornel Stelian 

și domnul consilier Sergiu Nicolae Vârtei nu au participat la dezbatere și la vot.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: “Supun la vot proiectul amendat. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?”    

 „Fiind supus la vot, acesta a fost cu 16 voturi pentru  Dumitru Nicolae 

Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, 

Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu,  Medrea Petru Gabriel, Medrea 

Bogdan, Nanu Dana Elisabeta,  Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina,  Stanciu Alin, 

Tudorașcu Raul Sebastian, Marcela Vâlcan. Doamna consilier Bărbuleț Narcisa 

Ioana, doamna consilier Oltean Larisa Sabina, domnul consilier Sandu Cornel Stelian 



și domnul consilier Sergiu Nicolae Vârtei nu au participat la dezbatere și la vot.” 

 

  S-a adoptat Hotararea nr. 505/2021 

   

   34. Proiect de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii nr. 348/2021 a 

Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea cuantumului 

burselor și numărul acestora care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar 

de stat de pe raza municipiul Alba Iulia pentru anul şcolar 2021 - 2022, cu 

modificările şi completările ulterioare 

   Domnul consilier Sandu Cornel Stelian prezinta proiectul de hotarare. 

  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." 

  Sandu Cornel Stelian: „Se completeaza cu doua burse sociale la Colegiul Dionisie 

Pop Martian.“ 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Supun la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru? 

Abțineri? Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  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 

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 506/2021 

 

 35.  Diverse. 

 Sergiu Nicolae Vartei: „Am epuizat ordinea de zi pe ceea ce inseamna proiecte. 

Domnul secretar! Incepem cu adresele de la Prefectura?” 

  1. Marcel Jeler: „Prima adresa care a fost introdusa este plangerea prealabila a 

domnului Rece in urma reorganizarii, inregistrata la Primaria Municipiului Alba Iulia 

sub nr. 131224/10. 11. 2021, .” 

  Plesa Gabriel: „Nu mai e valabila. Dansul a ...” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „A retras-o? A trecut termenul dar nu stiu daca a retras-o.” 

  Plesa Gabriel: „Ma rog. Puteti sa o prezentati ca sa nu fie ...” 

  Marcel Jeler: „Ma rog. A domnului Rece impotriva reorganizarii, a carui post era 

vizat de reorganizare. Si v-a fost adusa spre cunostinta.” 

  Plesa Gabriel: „A fost notificat conform codului muncii. Fiind functionar public i 

s-a propus o alta functie pe care accepta sa plece din 1 ianuarie. Notificarea este la 

resurse umane. Din pacate, nu am apucat sa, sa ...” 

 

 2. Marcel Jeler: „Aveti un raport de informare nr. 144237/2021, la cererea 

domnului Sima, inregistrata la Primarie, care solicita un acord de principiu cu privire la 



o operatiune de vanzare.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Cred ca domnul Mihai Pripon aici ar trebui sa ne explice 

putin.” 

  Plesa Gabriel: „Eu vreau doar sa fac niste precizari  ca sa fie lucrurile clare de la 

inceput. In primul rand, de ce am venit la diverse si nu am venit cu un proiect? Aceasta 

portiune de teren care face sau nu va face, in functie de hotararea dumneavoastra, 

obiectul unui proiect in sedinta viitoare, este o portiune de teren care practic este in 

proprietate privata si taie accesul  spre un intreg cartier. Ce se intampla? Domnul Sima 

Ioan care locuieste acolo are in proprietate acea bucata de teren. Nu putem in acea zona 

sa extindem nici canalizarea, nu putem merge cu utilajele sa deszapezim sau cu 

autogrederul. Pentru ca in acea portiune fiind proprietatea omului, evident ca nu am avut 

voie si s-a si opus atunci. Am incercat sa rezolvam pe cale amiabila acest acces. Intre 

timp dansul a solicitat doua certificate de imprejmuire. Doua certificate negative. Dansul 

nu putea sa imprejmuiasca drumul. Si atunci, am discutat cu domnul Sima, am rugat 

evaluatorul cu care suntem in contract sa faca evaluarea terenului si as vrea sa vin in 

calitate de initiator intr-o sedinta viitoare cu propunerea de cumparare a acestui teren. 

Prin negociere directa. De ce venim azi in fata dumneavoastra? Pentru ca domnul Sima a 

zis: as vrea sa stiu ca se initiaza macar un proiect, ca sa nu merg la notar ca trebuie sa 

platesc niste bani. Sa stiu daca accepta consiliul local aceasta disvutie pe un proiect sau 

nu. Si cu permisiunea dumneavoastra sa ascultam unu sau doi dintre cei care locuiesc 

acolo.” 

  Domnul din public: „Ziua buna tuturor. Ceea ce trebuie specificat este ca pe partea 

stanga sunt deja constructii cu autorizatii, cu garduri. Pe partea dreapta aici nu este vorba  

de tot terenul ci de o fasie de trei metri care sa largeasca drumul.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Nu se poate expropria? 

  Plesa Gabriel: „Sigur ca exista si varianta exproprierii. Dar trebuie sa dezvoltam 

un proiect acolo. Nu avem nici utilitati acolo.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Negocierea va fi in jos. Noi nu putem da un pret mai mare 

ca evaluatorul.” 

 Sergiu Nicolae Vartei: „Avand in vedere ca nu este un proiect dar noi trebuie sa 

dam un acord de principiu. Dar trebuie sa ni-l exprimam. Drept urmare, va solicit sa va 

exprimati acordul sau dezacordul. Sunteti de acord sa dam un acord de principiu si 

ulterior sa se faca un proiect sa vedem ce se intampla?” 

  Ioan Fulea: „Am mai avut situatii de acest gen?” 

  Marcel Jeler: „In acest consiliu nu. Inainte am mai avut.” 

  Ioan Fulea: „Ma gandeam la faptul de a nu crea un precedent. Suprafata asta face 

parte din drum?” 

  Raul Sebastian Tudorascu: „Categoria de folosinta este drum.” 

  Gavrila Paven Ionela: „Sunt vecina acolo in zona. Fasia respectiva este continua si 

face legatura intre doua strazi. E continuitate si cumva se justifica.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Sunteti de acord cu acest acord de principiu? Cine este 

pentru? Impotriva? Abtineri?” 

  „Fiind supusa la vot, propunerea a fost votata cu 20 voturi pentru Bărbuleț 

Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, 

Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,  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 Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 

  3. Marcel Jeler: “Aveam obligativitatea sa va prezentam nota de constatare         

nr. 140921/03. 12. 2021 a colectivului de la Prefectura care au facut un control in cursul 

lunii noiembrie la sediul institutiei noastre. Au gasit, mi se pare natural, toate in regula in 

general. Si trebuiau unele din problemele semnalate  ca fiind de adus la indeplinire ... 

este si regulamentul de organizare si functionare pe care tocmai l-ati aprobat. Si altele 

care sunt in derulare. Suplimentar, daca cumva nu ati retinut aspectul, in partea finala se 

referea  si la dumneavoastra ca aveati obligativitatea  de a prezenta rapoarte de activitate 

si ma rog, intalniri cu cetatenii pe care trebuie sa le aveti. Deci, ma rog ... luati-o cu titlu 

de informare.” 

 

 4. Sergiu Nicolae Vârtei:  ”Dacă îmi permiteți o să prezint și eu unul dintre 

punctele de pe diverse. Este vorba de un punct de vedere al arhitectului șef cu privire la 

un interogatoriu administrat într-un dosar în care Consiliul local este parte. Este vorba 

despre dosar nr. 697/107/2021. S-a solicitat interogatoriul să fie administrat Consiliului 

local. Este vorba despre un număr de nouă întrebări. S-a răspuns la aceste întrebări de 

către unul dintre avocații Primăriei. Doar să luați la cunoștință de răspuns. Nu știu ... 

Dacă aveți și alte întrebări cu privire la răspuns sau la litigiu, puteți să luați legătura cu 

domnul arhitect șef.” 

 

  5. Sergiu Nicolae Vartei: ”Mai avem pe ordinea de zi și o adresa de la 

Tehnoprecizia, inregistrata la Primaria Municipiului Alba Iulia sub nr. 149561/20. 12. 

2021. Este vorba de acel loc de parcare din spatele spațiului comercial de pe bulevardul 

Transilvaniei.  A fost domnul Beleiu în ședința. A semnalat aceasta problemă. A făcut și 

o adresă în acest sens. Este doar de informare și urmează probabil să primească un 

răspuns la această adresă. Domnul Pripon, să vedeți care este situația cu acel loc de 

parcare.” 
  

  6. Marcel Jeler: ”Și mai avem trei încă trei adrese de la Prefectură (adresa nr. 

149540/20. 12. 2021, adresa nr. 148752/17. 12. 2021, adresa nr. 146386/14. 12. 

2021),  la care dânșii au făcut referire.  

  Una dintre ele la Hotărârea nr. 329 care a fost adoptată cu acordarea unui 

sprijin financiar acordat Liceului Tehnologic Alexandru Domșa. Din motivația 

dânșilor, care altminteri este foarte subțire, credem că nu au înțeles la ce se referă. 

Pentru că, din ceea ce am primit de la compartimentul care a promovat  și domnul 

Primar l-a inițiat, suținerea procentului de 2% acordat este pentru implementarea 

proiectului ”Încă o șansă la educație” realizat în acord cu legea educației naționale. 

Dânșii spuneau ca nu, fiind o finanțare complementară. La asta ne referim  când 

spunem că credem  că nu au ințeles obiectul hotărârii. Este vorba tocmai de finanțarea 

complementară. Ori dânșii spuneau în adresa respectivă că nu e o finanțare 

complementară. Deci, cred că e destul de clară treaba. 

  După aceea, ar fi Hotărârea nr. 325  cu privire la modificarea statului de funcții 



al Căminului pentru persoane vârstnice. Obiecția dânșilor se referă și ne-o însușim ... 

e o problemă veche. Referorea la modificarea statului de funcții se regăsește  doar în 

anexe, nu și în proiect  în dispozitivul hotărârii. Ne asumăm critica și vom trece 

explicit  în cuprinsul hotărârii pe viitor treaba aceasta. 

  Și ultima adresă este, Hotărârea nr. 327 privind aprobarea acordării unui 

ajutor financiar familiilor copiilor de vârstă antepreșcolară și care nu au obținut loc 

la creșă. Domnul Primar ... are dânsul o poziție clară  pe care o să v-o exprime. Nu 

suntem de acord nici cu felul în care dânșii au prezentat și critică proiectul.  Am atașat 

și un punct de vedere al Direcției de Asistență Socială. Noi credem că am respectat 

legea. Și ascultați-l și pe domnul Primar. Mă rog ...” 

 

  7. Sergiu Nicolae Vârtei: ”Mai avem un aspect pe ordinea de zi. Adresa         

nr. 149095/20. 12. 2021.  Asociația Orizont 26 – Micești a adresat o rugăminte cu 

privire la lucrările de extindere  și introducere iluminat public stradal. Dânșii 

consideră că ar fi necesar de a fi executate aceste lucrări pe strada Stadionului, 

aceasta fiind calea de comunicație. 

  Și un punct 2. Solicita includerea strazii Stadionului in cadrul Programului 

national de investitii  Anghel Saligny.” 

  Ia cuvantul dl.  Pasarea Cristian Gheorghe – presedinte Asociatia Orizont 26 

Micesti care sustine solicitarea privind modernizarea strazii Stadionului din Micesti.”  
 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu sunt, declar şedinţa 

închisă.” 

 

 

    Alba Iulia,  22 decembrie 2021 

 

 

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        SECRETAR general 

                        Consilier                                                     Marcel Jeler  

                  Sergiu Nicolae Vârtei    


