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CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat azi  27 aprilie 2022 în cadrul şedinţei ordinară publică a Consiliului
Local al municipiului  Alba-Iulia.
 Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  374/2022 a  Primarului
municipiului Alba Iulia, publicată în ziarul local Unirea în data de  21 aprilie 2022.
 Lucrările şedinţei ordinară a Consiliului Local sunt publice.

Marcel Jeler: ”La ședință sunt prezenți un număr de 19 consilieri.  Lipsește
domnul consilier Popescu Antoniu Emil. Domnul consilier Popescu Antoniu Emil a
anunțat că nu va participa la ședința de consiliu. Domnul consilier Stanciu Alin intră
în sala de ședință și începe să voteze în timpul discutării proiectului nr. 10 al ordinii
de zi.  Așadar, ședința noastră este legal constituită.
 Supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului local din data de
30 martie  2022. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”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, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina, Sandu
Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
 Supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local din
data de 21 martie  2022. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”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, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina, Sandu
Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
 Marcel Jeler: ”Dau cuvântul doamnei președinte.”

Nanu Dana Elisabeta: ”Buna ziua și Hristos a înviat tuturor! Avem azi o ședință
ordinară și  vreau să vă  propun modalitatea de vot. Votul deschis prin ridicare de
mana.  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, această propunere a fost votată cu 18 voturi pentru Bărbuleț
Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela,  Horșa Ionuț,  Lupea Ioan Gabriel,  Marean Vasile Claudiu, Medrea
Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Rotar Corina,
Sandu Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”

Nanu Dana Elisabeta:  ”Domnilor  consilieri,  doresc să precizez faptul  că,  la
lucrările şedinţei noastre participă: domnul Primar Pleșa Gabriel, dl. Călin Badiu –
director executiv Direcția venituri, d-na Andreea Man – șef Serviciu resurse umane –
administrativ, d-na  Georgeta Rânghet  director  executiv  Direcția  juridica,  d-na



Andreea Giurgiu – consilier Compartiment învățământ, proceduri administrative,   dl
Mihai Pripon – șef Serviciu contracte, patrimoniu,  d-na Claudia Cânța – șef Serviciu
investiții  și  lucrări  publice,  d-na  Delia  Cristescu  –  director  Direcția  de  Asistență
Socială,  dl.  Alexandru  Nicola  –  sef  Serviciu  public  comunitar  pentru  cadastru  si
agricultura,  dl. Damian Alexandru – arhitect șef,   d-na Mihaela Petcu – consilier
Serviciul  administrație  publică  locală,  juridic,  contencios,   d-na  Bucur  Beatrice
consilier  Serviciul  administrație  publică  locală,  juridic,  contencios   -   precum şi
presa.”
 Pleșa Gabriel: ”Pe ordinea de zi avem 43 de proiecte.  Suplimentar  au fost
introduse 4 proiecte:
 44. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale  din preambulul și din
actele preparatorii Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 79/2022 privind
propunerea de ”Relocare și construire monument de for public”, județul Alba, Alba Iulia, str.
Unirii, FN.  
 45. Proiect de hotărâre  privind  înaintarea către Guvernul României a Notei privind
aprobarea transmiterii  de  către Guvern,  prin Secretariatul  General  al  Guvernului,  a  unei
cereri către Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, în  scopul adoptării de către acesta a
unei hotărâri privind trecerea imobilelor înscrise în Cartea funciară nr. 115981, respectiv nr.
115982 Alba Iulia din domeniul public al Municipiului Alba  Iulia  în domeniul public al
Statului și darea în administrarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice
„Transelectrica” S.A., în vederea realizării obiectivului de investiții „deviere linie aeriană de
energie electrică LEA 220kV d.c. Mintia – Alba Iulia / Alba Iulia - Șugag, LEA 220kV d.c.
Cluj Florești - Alba Iulia / Alba Iulia – Gâlceag”.  

46. Proiect de hotărâre  privind revocarea Hotărârii nr. 13/2022 a Consiliului local al
municipiului Alba Iulia cu privire la  aprobarea Acordului de Cooperare între Municipiul
Alba Iulia și Asociația „Micul Prinț” Alba Iulia și a contribuției aferente anului 2022.  
 47. Proiect de hotărâre privind deplasarea delegației Municipiului Alba Iulia în orașul
înfrățit Alessandria din Italia, în perioada 1 – 5 mai 2022.  
 Proiectul nr. 25 privind taxele de pășunat pe terenurile aflate la dispoziția comisiei  de
Fond funciar pentru anul 2022 este retras de pe ordinea de zi.  
 Supun  aprobării  dumneavoastră  proiectul  ordinii  de  zi  cu  modificarile  și
completările aduse. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?” 
 „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, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina, Sandu
Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu, 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.”
 Pleșa Gabriel: ”Și acum vă prezint următoarea

         ORDINE DE ZI:

 1.  Proiect  de  hotărâre  privind  constatarea  încetării  de  drept,  prin  demisie,  a
mandatului domnului consilier local Holhoș Teodor 



 2. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli pe
trimestrul I al anului 2022, al Municipiului Alba Iulia
 3.  Proiect  de  hotărâre  privind  indexarea impozitelor  și  taxelor  locale  pentru  anul
fiscal 2023
 4. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unor persoane 
 5.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  Acordului  de  colaborare  între
Municipiul Alba Iulia și Serviciul de Telecomunicații speciale, privind realizarea în comun
de  activități,  servicii,  proiecte,  care  să  conducă  la  asigurarea  de  servicii  de  tehnologia
informației și de comunicații 
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 106/2021 a Consiliului local
modificată și compeltată prin Hotărârea nr. 199/2021 a Consiliului local 
 7.  Proiect  de hotărâre privind  modificarea statului  de funcții  al  Serviciului  public
”Administrarea  patrimoniului  local”  din  subordinea  Consiliului  local,  urmare  a
transformării unui post, funcție publică de execuție, vacant, începând cu luna mai 2022 
 8.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  statului  de  funcții  al  aparatului  de
specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, urmare a promovării în grad profesional,
a 5 funcții publice, începând cu luna mai 2022
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-
economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare infrastructură
rețea majoră de transport lotul 2 – tronsonul 1,  2 și 3 străzile :  B-dul Republicii,  B-dul
Revoluției,  str.  Lalelelor,  str.  Pinului,  str.  Francisca,  str.  N.  Grigorescu,  str.  Gh.  Pop de
Băsești,  B-dul  Încoronării”  aprobați  prin  Hotărârea  nr.  300/2018,  cu  modificările  și
completările ulterioare  
 10.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  nr.  19/2022  cu  privire  la
aprobarea proiectului cadru ”Alba Iulia are Skepsis” pentru anul 2022
 11.  Proiect  de  hotărâre  privind  participarea  Municipiului  Alba  Iulia  în  cadrul
proiectului “The Food Club: A European Network for Social Inclusion”  – acronim TFC,
proiect finanțat prin Programul de Finanțare CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NT 
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a
municipiului Alba Iulia 
 13. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Hotărârii nr. 263 din 30
august 2019 a Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările
ulterioare
 14. Proiect de hotărâre privind admiterea contestațiilor formulate de către doamna
Mărginean  Nicoleta  Maria  și  domnul  Giurca  Claudiu  Ioan  Valeriu,  aprobarea  cererii
doamnei  Bunea  Dumitrița  Adriana  și  modificarea  anexelor  nr.  1,  2  și  3  la  Hotărârea
Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 105/2022 privind repartizarea locuințelor
sociale disponibile de închiriat în anul 2022
 15.  Proiect  de  hotărâre  privind  admiterea  contestației  formulată  de  către  doamna
Popa Ioana Roxana și modificarea Anexei la HCL nr. 117/2022 privind aprobarea Listei II
de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba
Iulia 
 16. Proiect de hotărâre privind respingerea contestației formulată de către doamna
Baciu Cristina Iulia referitoare la prevederile HCL nr. 117/2022 privind aprobarea Listei II
de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba
Iulia 
 17.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Listei  II  pentru  repartizarea  locuințelor
sociale disponibile de închiriat în anul 2022



 18.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea Planului Urbanistic  Zonal
,,REGLEMENTARE  STRADĂ  ȘI  PARCELARE  ÎN  VEDEREA  CONSTRUIRII  DE
LOCUINȚE INDIVIDUALE” - intravilan Municipiul  Alba Iulia,  str.  Azur și  Zenit,  FN,
Județul Alba, elaborat la inițiativa beneficiarilor CIUGUDEAN GEORGE MAXIMILIAN,
CIUGUDEAN RODICA MARIA, S.C. TRIFU IMOBILIARE S.R.L. 
 19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea „PLANULUI URBANISTIC ZONAL ÎN
VEDEREA PARCELĂRII”  -  intravilan  Municipiul  Alba  Iulia,  str.  Cronos,  Spiru  Haret,
Calypso, FN, Județul  Alba, elaborat la inițiativa beneficiarului ENASEL PETRU MIHAI  
 20.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  de  Detaliu
,,CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA SI IMPREJMUIRE LA STRADA” - intravilan
Municipiul Alba Iulia, Str. Gheorghe Magheru, nr 7, Județul Alba, elaborat la inițiativa Rus
Teodora Cornelia  
 21.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  de  Detaliu
,,CONSTRUIRE  HALĂ  DEPOZITARE,  BIROU  ȘI  ÎMPREJMUIRE”  -  intravilan
Municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 30K, Județul Alba, elaborat la inițiativa
S.C. UNICAL GAZ S.R.L.
 22. Proiect de hotărâre  privind îndreaptarea eroarii materiale la art. 1 din Hotărârea
nr. 77 din 28.02.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia 
  23. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul
Hotărârii  Consiliului  Local  al  municipiului  Alba  Iulia  nr.  170/2022  privind  aprobarea
scoaterii din funcțiune și casării unor obiecte de inventar și mijloace fixe
 24.  Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea volumului  masei  lemnoase care  se  va
recolta  şi  valorifica  în  cursul  anului  2022  din  fondul  forestier   proprietate  privată  a
Municipiului Alba Iulia şi aflat în administrarea Ocolului Silvic Sebeş R.A.
 25. Proiect de hotărâre privind  taxele de pășunat  pe terenurile aflate la dispoziția
Comisiei de Fond funciar pentru anul 2022  
 26.  Proiect  de  hotarâre  privind  aprobarea  prelungirii  termenului  contractului  de
concesiune nr.26.617/2016 încheiat  între municipiul  Alba Iulia și SC SERCAR POWER
SRL
 27.  Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  vânzării  unei  locuinţe  construite  din
fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.5, bl.A,
ap.5
 28.  Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  vânzării  unei  locuinţe  construite  din
fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.5, bl.A,
et.1, ap.15
 29.  Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  vânzării  unei  locuinţe  construite  din
fonduri  A.N.L.,  situate  administrativ  în  municipiul  Alba  Iulia,  str.Vânătorilor,  nr.32A,
bl.C1C, et.4, ap.20 
 30.  Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  vânzării  unei  locuinţe  construite  din
fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL,
et.1, ap.15 
 31.  Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  vânzării  unei  locuinţe  construite  din
fonduri  A.N.L.,  situate  administrativ  în  municipiul  Alba  Iulia,  str.Vânătorilor,  nr.32A,
bl.C1C, et.2, ap.11 
 32.  Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  vânzării  unei  locuinţe  construite  din
fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.5, bl.A,
et.1, ap.13 
 33. Proiect de hotărâre  privind acceptarea ofertei de donaţie făcute municipiului Alba



Iulia asupra unui imobil aferent străzii Zărnești   
 34. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil aferent străzii Vidra 
 35.  Proiect de hotărâre privind   acceptarea ofertei de  donaţie făcute municipiului
Alba Iulia asupra unor imobile aferente străzii Dublihanul Mare 
 36. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a Municipiului Alba
Iulia – domeniul public  asupra unui imobil, str. Coasta Curata - Paclișa
 37.  Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de prima înscriere a
dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil
(drum) înscris în Cf. nr. 113457 cu nr. top. 228/5/1; 2295/1 - Partoș
 38. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local
al  municipiului  Alba  Iulia  nr.  38/2022 privind  dezmembrarea  și  înscrierea  dreptului  de
proprietate  a municipiului Alba Iulia – domeniul privat,  asupra unui teren situat în Alba
Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza    
 39. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al prefectului
județului Alba a suprafeței de100 mp teren intravilan înscris în CF.nr.74424 – Alba Iulia cu
nr.topo. 1599/1/2, 1599/2/2, 1600/2  situat în Alba Iulia, str.Moldovei nr.5, Județul Alba  în
favoarea numitelor Breaz Maria și Boboș Aurelia Mihaela
 40. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin Ordin al Prefectului
județului Alba a cotei de  12/799 mp teren intravilan  înscris în CF.nr.72218 – C1-U9  Alba
Iulia  cu  nr.topo.2959/11/IV situat  în  Alba  Iulia,  str.Aleea  Brazilor  Bl.B5,  Ap.4,  Județul
Alba  în favoarea numitei  Damian Livia
 41. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin Ordin al Prefectului
județului Alba a suprafeței de 281 mp teren intravilan înscris în CF.nr.80033– Alba Iulia cu
nr.topo. 4354/49/1 situat în Alba Iulia, str.Cetății  nr.1A, Județul Alba  în favoarea numitei
Marșu Valeria       
 42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 40/2022 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, începând cu semestrul II al anului şcolar 2021 – 2022, cu modificările şi completările
ulterioare
 Inițiatori,

    Primar, 
Pleșa Gabriel Codru

Consilier local, 
 Filimon Marius

 43. Diverse : 
 1. Scrisoarea Municipiului Alba Iulia către Casa Regală a României cu privire la titlul de
”Oraș Regal”, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub numărul 46339/19.04.2022 
 2. Comunicarea nr. 46451 din 19.04.2022 Alba Iulia - Fontainebleau, oportunitățile unei
înfrățiri în contextul european actual. Identificarea obiectivelor comune, de la aspecte istorice,
lingvistice,  culturale,  de  învățământ  și  de  protejare  a  mediului,  la  posibilul  potențial  de
valorificare a numitorului comun: vocația de orașe istorice și proximitatea pădurilor. 
 3.  Petiție  înregistrată  la  Primăria  municipiului  Alba  Iulia  sub  nr.  44571/14.04.2022
privind Hotărârea nr. 40/2022 a Consiliului local din partea domnului Gherman Ioan Cosmin  

44. Proiect de hotărâre  privind îndreptarea unei erori materiale  din preambulul și din



actele preparatorii Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 79/2022 privind
propunerea de ”Relocare și construire monument de for public”, județul Alba, Alba Iulia, str.
Unirii, FN.  
 45. Proiect de hotărâre privind  înaintarea către Guvernul României a Notei privind
aprobarea transmiterii  de către Guvern,  prin Secretariatul  General  al  Guvernului,  a unei
cereri către Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, în  scopul adoptării de către acesta a
unei hotărâri privind trecerea imobilelor înscrise în Cartea funciară nr. 115981, respectiv nr.
115982 Alba Iulia din domeniul public al Municipiului Alba  Iulia  în domeniul public al
Statului și darea în administrarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice
„Transelectrica” S.A., în vederea realizării obiectivului de investiții „deviere linie aeriană de
energie electrică LEA 220kV d.c. Mintia – Alba Iulia / Alba Iulia - Șugag, LEA 220kV d.c.
Cluj Florești - Alba Iulia / Alba Iulia – Gâlceag”.  

46. Proiect de hotărâre  privind revocarea Hotărârii nr. 13/2022 a Consiliului local al
municipiului Alba Iulia cu privire la  aprobarea Acordului de Cooperare între Municipiul
Alba Iulia și Asociația „Micul Prinț” Alba Iulia și a contribuției aferente anului 2022.  
 47. Proiect de hotărâre privind deplasarea delegației Municipiului Alba Iulia în orașul
înfrățit Alessandria din Italia, în perioada 1 – 5 mai 2022.        

Nanu Dana Elisabeta:  ”Vă propun să începem cu capitolul  Diverse întrucât
este prezent în sală domnul Tudor Roșu de la muzeu.”

43. Diverse : 
 1. Nanu Dana Elisabeta: ”La punctul 1. avem Scrisoarea Municipiului Alba Iulia către
Casa Regală a României cu privire la titlul de ”Oraș Regal”, înregistrată la Primăria municipiului
Alba Iulia sub numărul 46339/19.04.2022. Poftți, vă rog!”

Ia cuvântul domnul Tudor Roșu de la Muzeul Unirii. 

 2.  Nanu  Dana  Elisabeta: ”Comunicarea  nr.  46451/19.  04.  2022  Alba  Iulia  -
Fontainebleau, oportunitățile unei înfrățiri în contextul european actual. Identificarea obiectivelor
comune, de la aspecte istorice, lingvistice, culturale, de învățământ și de protejare a mediului, la
posibilul potențial de valorificare a numitorului comun: vocația de orașe istorice și proximitatea
pădurilor.”
 Ia cuvântul doamna Doina Biro.

 3. Nanu Dana Elisabeta: „Și mai avem la punctul 3 o adresă, înregistrată la
Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 44571/14. 04. 2022, a domnului Gherman,
prin care ne aduce la cunoștință că băiatul dânsului cu 9,75 nu a prins bursă. Să luăm
la cunoștință.”
 Pleșa Gabriel: ”La ce școală este?”
 Nanu Dana Elisabeta: ”La Agârbiceanu parcă este.”
 Pleșa Gabriel: ”Știți dumneavoastră?”
 Nanu Dana Elisabeta: ”Care doriți? Vă rog!”
 Florea Victor Paul: ”Din ce am înțeles, copilul dânsului are bursă socială și ar fi
eligibil pentru bursă de merit. Și dânsul a observat ... trebuie să ai medie peste 9,50
ca să primești și bursă de merit ... și că se pot cumula aceste două burse. Copilul său
cred că are 9,75. Și tocmai de aceea a solicitat să primească și copilul, el având o
situație foarte grea.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Până la ce medie se ia bursă de merit la Agârbiceanu?”



 Florea Victor Paul: ”Este specificată doar media de la care se ia bursă la nivel
național – 9,50. Și  a specificat ordinul de ministru prin care se spune că nu trebuie
limitate bursele.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Aia e media minimă! Ba că nu trebuie limitate bursele!
Trebuie în limita bugetului alocat!”
 Florea Victor Paul: ”Da. Ceea ce am observat e că sunt într-adevăr copii  care
chiar au nevoie de aceste burse  ca să poată ducă la bun sfârșit educația.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Alea sunt bursele de ajutor social.   Care nu au fost
limitate. Dacă au nevoie! Deci, dacă e un ajutor social!”
 Florea Victor Paul: ”În cazuri excepționale, cum observăm că e acesta, cred că
ar fi util să se poată cumula cele două burse.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Se pot cumula! Pe lege se pot cumula!”
 Florea Victor Paul: ”Știu că se poate! Dar numărul de burse de merit era limitat
înainte la 1040 și ceva. Și acum văd că prin noul proiect o să fie 1051. E bine că
discutăm acum înainte de diverse  că poate aducem amendament ca să primească și
acel copil bursă.”
 Pleșa Gabriel:  ”Noi când am votat  bugetul  am alocat  o sumă pentru burse.
Această  sumă,  pentru  că  zice  foarte  clar  legea  de  la  9,50,  în  limitele  resurselor
bugetare alocate. Păi, dacă noi am lua de la 9,50, ar fi încă câteva sute de burse pe
care nu ni le putem permite ca buget. Mii de burse.”
 Florea Victor  Paul:  ”Domnule  primar!  Există  un calcul  să  vedem  dacă  ne
permitem sau nu cu adevărat?”
 Pleșa Gabriel: ”Sigur. Noi am făcut niște simulări. Nu ne permitem sub nici o
formă.”
 Marius Filimon: ”Nu ne permitem.”
 Florea Victor Paul: ”Cât ar fi suma aceasta pe care nu ne-o permitem?”
 Marius Filimon: ”Nu mai știu cât am făcut calcul. Milioane de euro.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Dublu! Cel puțin dublu este!”
 Marius Filimon: ”Două milioane de euro.”
 Florea Victor Paul: ”Dar eu cred că merită cel puțin aceste cazuri speciale.”
 Pleșa  Gabriel:  ”Bugetul  municipiului  nu  înseamnă  doar  burse   școlare.
Înseamnă multe altele  pe care trebuie să le acoperim.”
 Florea Victor Paul: ”Copilul acesta are nevoie de acești bani pentru a merge și
pentru a studia. E la mintea cocoșului că trebuie ajutat.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Bursele de merit se alocă după criteriile specifice pe
care le stabilește fiecare școală. Nu are decât școala  să stabilească criteriul  specific
că numele să înceapă cu ”G„. Nu noi putem stabili.”
 Ioan Fulea: ”Eu aș vrea să fac o propunere domnului coleg. Noi am aprobat un
proiect inițiat și  de dumneavoastră vis a vis de acele fonduri alocate personalului
nedidactic. 300 și ceva de lei pe an. E drept! Ați pus întrebarea: nu putem găsi o sursă
de finanțare? Sunteți de acord să renunțați la proiectul respectiv și să ducem banii
aici în partea asta? Ce ziceți?”
 Florea Victor Paul: ”Domnule consilier! Nu cred că are legătură un subiect cu
alt subiect!”
 Ioan Fulea: ”Dar trebuie să înțelegeți. E o chestiune foarte simplă. Un buget



este limitat. Nu putem găsi alte surse atâta timp cât el este limitat.”
 Florea Victor Paul: ”Domnule consilier! Eu cred că acesta este un lucru de
perspectivă pe care trebuie să îl prioritizăm. Dacă media este 9,50, să se facă la nivel
național 9,75.”
 Ioan Fulea: ”Nu este o chestiune că nu se vrea. Trebuie să și înțelegem.”
 Nanu  Dana  Elisabeta:  ”Domnul  consilier,  Florea!  Haideți  să  depășim
momentul!”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”O să încerc să fiu foarte scurt. Aveți perfectă dreptate!
Cu  trei  amendamente!  Unu.  Nu putem să  luăm cazuri  particulare.  Adică,  cu  tot
respectul pentru elevul de față. Nu putem. Dacă are o medie sub ultima medie care
este eligibilă pentru bursă, nu avem cum să facem   chestia asta. Doi. Să știți că
discuția asta a fost și există de când s-a dat acel ordin de ministru.  Și chiar există un
raport la nivel național. 2139 de UAT-uri nu acordă deloc burse. Deloc. Și 95% dintre
UAT-uri încalcă legea așa cum ziceți dumneavoastră. Nu e neapărat o încălcare a
legii. Dar nu respectă acea medie de 9,50, tocmai  pentru că sunt foarte mulți bani.
Evident, eu nu cred că există cineva  care s-ar opune să acordăm la toți elevii cu
medie peste 9,50. Dar dacă e vorba de milioane de euro, e clar că nu vrem să facem
lucrul acesta. Și mai mult decât atât. Și aici are dreptate domnul Sandu. Dacă lași
unitatea de învățământ să își stabilească criteriile. E cea mai în măsură. Nu putem noi
să venim ...”
 Marius Filimon: ”Așa spune ordinul de ministru. Nu o spunem noi!”
 Florea Victor Paul: ”O idee pe care o am acum din această dezbatere. Poate ar
trebui cumva să studiem cazurile care primesc bursă socială și să vedem cam câte
cazuri  ar fi  care se încadrează și la bursa socială și la bursa de merit. Și poate astea
să le facem printr-o hotărâre.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: „Ei pot să primească! Dar tocmai că nu au media!”
 Nanu Dana Elisabeta: ”Dragi colegi! Haideți că deja parcă este un talcioc aici.
Serios. Mulțumim frumos! Haideți să trecem la ordinea de zi.”
 
 1.  Proiect  de hotărâre privind constatarea încetării  de drept,  prin demisie,  a
mandatului domnului consilier local Holhoș Teodor.

Se  dă  cuvântul   doamnei  Georgeta  Rânghet  –  director  Direcția  juridică,
administrație publică locală, care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de
specialitate.
 Se dă cuvântul  d-lui  consilier  Sergiu Nicolae Vartei  – secretar comisie -  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.
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  

Nanu  Dana  Elisabeta:  „Discutii  la  acest  proiect?  Nu sunt.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 18 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă



Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina, Sandu
Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea nr.  194/2022

 2.  Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli pe
trimestrul I al anului 2022, al Municipiului Alba Iulia
 Se dă cuvântul doamnei Teofila Țâr – director executiv Direcția cheltuieli care
prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
  Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
  Teofila Țîr: ”La finele oricărui trimestru vă prezint execuția la 31 martie 2022 cu
rugămintea de a o analiza și  de a o însuși,  așa cum prevede legea 273. Dacă aveți
întrebări pe marginea materialelor?”
 Nanu  Dana  Elisabeta:  ”Discuții?  Nu sunt,  trecem la  vot.   Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 „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, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea
Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina,  Sandu Cornel
Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea nr.  195/2022

 3.  Proiect  de  hotărâre  privind  indexarea impozitelor  și  taxelor  locale  pentru anul
fiscal 2023
 Se dă cuvântul domnului Călin Badiu – director executiv Direcția venituri care
prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
  Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
  Calin Badiu: „Este vorba despre indexarea impozitelor și taxelor locale conform
codului fiscal, care ne obligă să majorăm aceste impozite și taxe locale. În caz contrar,
va trebui să se aprobe maximul  impozitelor  prevăzut de lege la care se adaugă și
inclusiv cu rata inflației. Ca urmare. S-a propus majorarea impozitelor și taxelor locale
cu 5,1% la impozitele calculate pe anul 2023. Este indicele de inflație comunicat de
INS.”
 Nanu Dana Elisabeta: ”Mai greu va fi în 2024 când vom avea de actualizat cu
inflația anului actual.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Eu aș avea o propunere. Și mă bucur că e și domnul Badiu



aici. Părerea mea, că cea mai mare problemă, și mai ales în ultima perioadă, este că nu s-
au făcut reevaluările acelea pentru spațiile comerciale, atât la persoane fizice cât și la
persoane juridice. Sunt foarte multe persoane care trebuie să plătească foarte mulți bani.
Și aș avea o propunere, ca la începutul fiecărui ani când se trimit, să atașăm o informare
prin care să aducem la cunoștință: domnule, trebuie să vă reevaluați! Și se ajunge la
decizii de impunere  de zeci și sute de mii de lei. Și domnul director știe. Haideți să
informăm!”
 Călin Badiu: ”Dați-mi voie să vă contrazic puțin. Cei care primesc deciziile și văd
sume mari, vin și le actualizează și fac acea reevaluare la trei sau la cinci ani mai nou.
Problema este din cauza faptului că cei care au spații nerezidențiale nu au declarat aceste
spații nerezidențiale. De acolo vin sumele. Eu vă garantez că peste 99% vin din acele
situații.”
 Pleșa Gabriel: ”O să vedem ce putem face.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Dar dacă informăm ...”
 Medrea Bogdan: ”E o idee foarte foarte bună. Doar să discutăm  și marjele în care
să mergem. Pentru că legea ne permite într-o anumită  marjă de a merge cu cota de
impozitare. Și în general știu cum am discutat, că am mers către maxim.”
 Nanu Dana Elisabeta: ”Discuții dacă aveți pe acest subiect? Nu sunt, trecem la
vot.  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 „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, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea
Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Rotar  Corina,  Sandu Cornel
Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea nr.  196/2022
 

  4. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unor persoane 
  Se dă cuvântul domnului Călin Badiu – director executiv Direcția venituri care
prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
  Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
  Calin Badiu: „Este vorba despre o persoană fizică Duțu Lucreția  care are pe
strada Moților, nr. 160, un centru de vârstnici pentru care a solicitat scutirea de la plata
impozitelor.  Pentru clădirile care au această funcționalitate i s-a acordat scutire. Are o
hală pentru care nu a reușit să își schimbe categoria de folosință din hală în cămin sau
spălătorie pentru cămin. Pentru aceasta nu i s-a acordat scutire. 
 Și  este  vorba  despre  Asociația  Cosmina  care  are  o  centrală  termică  dată  în
folosință pentru care solicită scutirea de taxe.”
 Nanu Dana Elisabeta: ”Dacă sunt discuții? Nu sunt, trecem la vot.  Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 „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, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea
Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Rotar  Corina,  Sandu Cornel
Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea nr.  197/2022

 Părăsește sala de ședință domnul consilier Sergiu Nicolae Vârtei.

 5.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  Acordului  de  colaborare  între
Municipiul Alba Iulia și Serviciul de Telecomunicații speciale, privind realizarea în comun
de  activități,  servicii,  proiecte,  care  să  conducă  la  asigurarea  de  servicii  de  tehnologia
informației și de comunicații 
 Se  dă  cuvântul   doamnei  Georgeta  Rânghet  –  director  Direcția  juridică,
administrație publică locală, care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de
specialitate. 
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu – președinte comisie  -
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.”
 Georgeta Rânghet: „Acest proiect a fost inițiat la solicitarea STS-ului pentru a
utiliza canalizațiile și a introduce fibră optică în canalizațiile noastre. Actul se încheie
până la sfârșitul anului cu posibilitate de prelungire prin act adițional.”
 Nanu Dana Elisabeta: „Discutii dacă aveți la acest proiect? Nu sunt. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 17 voturi pentru Bărbuleț Narcisa Ioana,
Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven
Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea
Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Rotar  Corina,  Sandu Cornel
Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea nr.  198/2022

 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 106/2021 a Consiliului local
modificată și compeltată prin Hotărârea nr. 199/2021 a Consiliului local 
 Se  dă  cuvântul   doamnei  Georgeta  Rânghet  –  director  Direcția  juridică,
administrație publică locală, care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de
specialitate. 
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu – președinte comisie  -
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.”
 Georgeta Rânghet: „La fel. La solicitarea ministerului. Ne solicită  să modificăm
acele două hotărâri pentru care am solicitat trasmiterea imobil, întrucât s-au schimbat
demersurile ministerului și a Direcției Județene de Sport. Atât se face  și retrimitem.”
 Nanu Dana Elisabeta: „Discutii dacă aveți la acest proiect? Nu sunt. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 17 voturi pentru Bărbuleț Narcisa Ioana,
Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven
Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea
Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina,  Sandu Cornel
Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu, Marcela Vâlcan.”

  S-a adoptat Hotărârea nr.  199/2022 
  
 Părăsește sala de ședință domnul consilier Florea Victor Paul. 

 7.  Proiect  de hotărâre privind  modificarea statului  de funcții  al  Serviciului  public
”Administrarea  patrimoniului  local”  din  subordinea  Consiliului  local,  urmare  a
transformării unui post, funcție publică de execuție, vacant, începând cu luna mai 2022 
 Se  dă  cuvântul  doamnei  Andreea  Man  –  șef  Serviciu  resurse  umane  –
administrativ care prezinta proiectul de hotarare şi raportul de specialitate
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu – președinte comisie  -
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.”
 Andreea Man: ”Deci, proiectul propune modificarea unei funcții publice vacante
din superior, adică vechime de șapte ani în asistent vechime un an. A fost scos de două
ori la concurs postul respectiv. Au participat două persoane dar nu s-a ocupat. Și atunci,
am revenit cu el.”
 Nanu Dana Elisabeta: ”Discutii dacă sunt? Nu sunt. Cine este pentru? Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru Bărbuleț Narcisa Ioana,
Dumitru Nicolae  Alexandru,  Filimon Marius,   Fulea  Ioan,  Gavrilă  Paven Ionela,  Horșa
Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel,
Nanu  Dana  Elisabeta,  Oltean  Sabina  Larisa,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Raul
Sebastian Tudorașcu, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 200/2022 

 8.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  statului  de  funcții  al  aparatului  de
specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, urmare a promovării în grad profesional, a
5 funcții publice, începând cu luna mai 2022



  Se  dă  cuvântul  doamnei  Andreea  Man  –  șef  Serviciu  resurse  umane  –
administrativ care prezinta proiectul de hotarare şi raportul de specialitate
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu – președinte comisie  -
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." 
 Andreea Man: ”Este vorba de cinci colegi de-ai noștri, funcționari publici, care au
îndeplinit condițiile legale de promovare în grad profesional. Toată lumea a trecut pe
superior. Maxim cât se poate. Dacă aveți întrebări?”
 Nanu  Dana  Elisabeta:  ”Nu  sunt.  Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru Bărbuleț Narcisa Ioana,
Dumitru Nicolae  Alexandru,  Filimon Marius,   Fulea  Ioan,  Gavrilă  Paven Ionela,  Horșa
Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel,
Nanu  Dana  Elisabeta,  Oltean  Sabina  Larisa,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Raul
Sebastian Tudorașcu, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 201/2022 

 Revine în sala de ședință domnul consilier Florea Victor Paul și domnul consilier
Sergiu Nicolae Vârtei.

  
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-
economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare infrastructură
rețea majoră de transport lotul 2 – tronsonul 1, 2 și 3 străzile :  B-dul Republicii,  B-dul
Revoluției,  str.  Lalelelor,  str.  Pinului,  str.  Francisca,  str.  N.  Grigorescu,  str.  Gh.  Pop de
Băsești,  B-dul  Încoronării”  aprobați  prin  Hotărârea  nr.  300/2018,  cu  modificările  și
completările ulterioare   
 Se dă cuvântul  d-nei Claudia Cânța – șef Serviciu investiții  – care prezintă
proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

Claudia Cânța: ”Bună ziua. După cum am prezentat și în material, și după cum
știți  și din spețele similare, proiectul  Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport
lotul 2 – tronsonul 1, 2 și 3 străzile: B-dul Republicii, B-dul Revoluției, str. Lalelelor, str.



Pinului, str. Francisca, str. N. Grigorescu, str. Gh. Pop de Băsești, B-dul Încoronării”, s-a
actualizat valoarea investiției la faza de proiect tehnic ca urmare a creșterilor la materiale și
ca urmare a unor soluții pe care am fost nevoiți să le modificăm la faza de proiect tehnic de
execuție. Valoarea a crescut cu 45%. Am prezentat în material care este valoarea eligibilă a
proiectului. 64145000. Restul va fi pe cheltuiala neeligibilă a municipiului Alba Iulia.”
 Pleșa Gabriel: ”Să nu uităm ordonanța. S-a dat ordonanță înainte de paște.”
 Medrea Bogdan: ”Noi ne-am asumat că dăm numai 2%! Să luăm un credit pentru
o investiție de genul acesta!”
 Marius Filimon: ”Bogdane! Care e părerea ta?”
 Medrea Bogdan: ”Era doar o întrebare.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Exact chestia asta discutam și eu mai devreme cu doamna
Cânța. Problema e că nu prea ai ce face. Adică, vrei să renunți la 64 milioane în cazul de
față ca să nu iei credit 50. Că noi asta trebuie să hotărâm acum. Luăm 64 milioane
nerambursabili. Noi venim cu 50 de milioane în cazul de față. 4954, că am și calculat.
Avem două variante. Ori renunțăm la 64 de milioane sau luăm un credit de 50.”
 Medrea Bogdan: ”Sau rescriem noile variante. Și cheltuim numai două milioane.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Rescriem?”
 Medrea Bogdan: ”Da.”
 Marius Filimon: ”Și îl depui!”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Ok. Unde? Dar există riscul să nu mai fie aprobat. Acesta
este aprobat.”
 Marius Filimon: ”E semnat contractul!”
 Medrea Bogdan: ”E mult de discutat.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Am înțeles. Până la urmă noi trebuie să ne asumăm, că
noi ne asumăm riscul acesta, să realizăm o investiție care va realiza 113 milioane, din
care noi punem numai 50.”
 Medrea Bogdan: ”Da. Dar cu 50 de milioane, dacă repunem, facem zece de genul
acesta!”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Aici trebuie să discutați cu cei de la proiecte. Dacă ei dau
în scris că recâștigăm și își asumă răspunderea asta, sunt de acord.”
 Nanu Dana Elisabeta: „Dacă aveți discuții? Nu sunt. 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, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea
Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina,  Sandu Cornel
Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea nr.  202/2022
  
Intră în sala de ședință domnul consilier Stanciu Alin. 

10.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  nr.  19/2022  cu  privire  la
aprobarea proiectului cadru ”Alba Iulia are Skepsis” pentru anul 2022
 Se dă cuvântul d-nei Maria Seeman – manager public – care prezintă proiectul
de hotărâre precum și raportul de specialitate.



 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu – președinte comisie  -
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.”  
 Maria Seeman: ”Bună ziua. În ședința trecută v-am prezentat o comunicare  din
partea Prefecturii. Se solicită modificarea hotărârii inițiale de aprobare a proiectului cu
Skepsis, respectiv să completăm preambulul hotărârii cu legea finanțelor și hotărârea de
aprobare a bugetului local. De asemenea, am avut o problemă cu faptul că partenerii
externi Primăriei se regăsesc în planul de acțiuni pentru 2022. Am remediat și acest
aspect.”
 Nanu Dana Elisabeta:  „Discuții?  Nu sunt.  Supun la vot  proiectul.   Cine este
pentru? Abțineri? Împotrivă?”

„Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina, Sandu
Cornel  Stelian,  Stanciu Alin,  Raul Sebastian Tudorașcu,  Sergiu Nicolae  Vârtei,  Marcela
Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea nr.  203/2022

  11.  Proiect  de  hotărâre  privind  participarea  Municipiului  Alba  Iulia  în  cadrul
proiectului “The Food Club: A European Network for Social Inclusion”  – acronim TFC,
proiect finanțat prin Programul de Finanțare CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NT 
 Se dă cuvântul d-nei Maria Seeman – manager public – care prezintă proiectul
de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu – președinte comisie  -
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.”  
 Maria Seeman: ”Nu o să spun foarte multe lucruri față de ceea  ce s-a scris în
raportul de specialitate. Este interesant de văzut că este un prim parteneriat cu Asociația
Moții  –  Țară  de  Piatră,  asociație  înființată   la  inițiativa  Primăriei  Zlatna.  Și  avem
oportunitatea  de  a  învăța  cum  să  stimulăm  producătorii  locali,  cum  să  stimulăm
economia locală. Până la urmă să putem contribui și noi  prin comportamentul nostru de
a stimula economia locală.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Eu am citit proiectul. Și sincer. Două întrebări. Care este
scopul concret al proiectului? Ce se urmărește?”
 Maria Seeman: ”Scopul concret este de a derula campanii prin care populația să



fie conștientizată că prin comportament propriu putem stimula economia locală și putem
contribui la susținerea producătorilor locali.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Ok. Deci, cumva să urmărim susținerea producătorilor
locali.”
 Maria Seeman: ”Da. Și să învățăm de la țări precum Italia. Vă dau un exemplu. Ei
nu au supermarketuri în anumite zone din Italia și au înființat propriile  cooperative
pentru  a stimula vânzarea de produse locale.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Ok. Și acesta este scopul partenerilor externi! Nu vi se
pare puțin ciudat? Să promovezi achiziționarea de produse locale și tu să ai parteneri
externi Italia și Cehia?”
 Maria Seeman: ”Scopul este de a învăța de la cei  care au deja experiența în
domeniu.”
 Maria  Seeman:  ”Și  încă  o chestiune.  Cine  a  stabilit  procentul  de  susținere a
proiectului? Că am vrut ca din 300 și ceva de mii, Alba Iulia susține cu 19%, Țara
Moților undeva la 16% cred.”
 Maria Seeman: ”Nu este cu cofinanțare din partea municipiului Alba Iulia. Sunt
58 mii nerambursabili. Și ce spuneți dumneavoastră cu privire la repartizarea bugetului,
sunt  stabilite de comun acord de parteneri când depun aceste proiecte în funcție de
liderul de parteneriat.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Am înțeles acum rațiunea. Dacă preluăm de la ei ideile ...”
 Nanu Dana Elisabeta:  „Discuții?  Nu sunt.  Supun la vot  proiectul.   Cine este
pentru? Abțineri? Împotrivă?”

„Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina, Sandu
Cornel  Stelian,  Stanciu Alin,  Raul Sebastian Tudorașcu,  Sergiu Nicolae  Vârtei,  Marcela
Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea nr.  204/2022

Nanu Dana Elisabeta: ”Pentru că vorbim foarte mult, haideți să vorbim frumos,
afară cinci minute!”

Nanu Dana Elisabeta: ”Continuăm!”

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a
municipiului Alba Iulia 
 Se dă cuvântul d-nei Maria Seeman – manager public – care prezintă proiectul
de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu – președinte comisie  -
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.”  
 Maria Seeman: ”Suntem la momentul în care propunem spre aprobare această
strategie de dezvoltare a municipiului, Orizont 2030, strategie care a fost realizată și cu
sprijinul dumneavoastră. Portofoliul de proiecte a fost prezentat și prioritizat cu sprijinul
și cu implicarea dumneavoastră. De asemenea,  prin intermediul barometrului comunitar
au fost aplicate chestionare care au vizat părerile  cetățenilor. Referitor la ceea ce s-a
propus, a fost prioritizat  în cadrul strategiei. Și bineînțeles, fiind un document  care
actualizează un vechi document stategic al municipalității care avea orizontul 2023, o
parte  dintre  proiectele  care  s-au  materializat  în  vechea  perioadă  urmează  a  fi
materializate în exercițiul actual.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Nu am o întrebare. Am o discuție. La pagina 379 din
strategie sunt răspunsurile la chestionare și la întrebări. Dacă ați fi manager al destinației
turistice a municipiului Alba Iulia, care ar fi primele trei măsuri pe care le-ați lua? Pe
primul  loc  este  facilitarea  accesului  investitorilor/comercianților  în  zona  șanțurilor
cetății? Și din punctul meu de vedere, aici trebuie cumva ca noi ca administrație publică
să conștientizăm în ce situație ne regăsim și să vedem ce se mai poate face. Și aici mă
refer inclusiv la contractele care au fost semnate anterior renovării cetății, care probabil
la momentul  ăla,  nu erau foarte interesante spațiile.  Dar acum, sumele acestea sunt
derizorii. Eu nu zic că trebuie majorate sumele. Dar nu cred că nu există variante prin
care  să  încercăm să   ajustăm acele  contracte.  Sau  măcar  să  creăm  niște  obligații
suplimentare persoanelor respective în ceea ce privește dezvoltarea spațiilor respective.
Că vă spun sincer. Pentru 200 de euro pe lună sunt multe persoane care și-ar permite să
îi dea numai să aibă spațiul lor acolo, fără să facă nimic. Ar trebui, nu știu, o comisie din
primărie să facă o recenzie a tuturor spațiilor,  să calculeze care este beneficiul  atât
economic, cât și social, cultural pe spații deja închiriate sau concesionate. Și restul, că
mai sunt, ar trebui cumva să regândim strategia, pentru că la un moment dat cineva a
fost  interesat  să  concesioneze  un  asemenea  spațiu.  Și  erau  niște  condiții  destul  de
restrictive. Și poate ar trebui cumva modificată și strategia aceasta. Mi se pare că ne-am
plafonat cumva. Și aici cred că ar trebui să modificăm ceva în strategie. Un regulament
care să stabilească și să previzioneze lucrurile acestea, ar fi foarte bun.”
 Pleșa Gabriel:  ”Dacă sunteți  drăguți  să  ridicați  mâna cine este  în comisia  de
domeniu public. Cinci suntem. V-aș ruga. Sigur, cu tot sprijinul nostru, poate în luna mai
găsim  o după masă ca să ne întâlnim și să discutăm  să vedem ce facem. Și puteți veni și
dumneavoastră. Chiar dacă nu sunteți în comisia aceasta. Și vine domnul Pripon cu
harta. Eu v-aș propune acest lucru. Sunt absolut de acord că trebuie să ducem mai multă
lume în șanțuri. De acord comisia?”   
 Nanu Dana Elisabeta:  „Discuții?  Nu sunt.  Supun la vot  proiectul.   Cine este
pentru? Abțineri? Împotrivă?”

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina, Sandu
Cornel  Stelian,  Stanciu Alin,  Raul Sebastian Tudorașcu,  Sergiu Nicolae  Vârtei,  Marcela
Vâlcan.”



 S-a adoptat Hotărârea nr. 205/2022
 
 13.  Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Hotărârii nr. 263 din 30
august 2019 a Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările
ulterioare
 Se dă cuvântul d-nei Maria Seeman – manager public – care prezintă proiectul
de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu – președinte comisie  -
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.”  
 Maria Seeman: ”Cred că a fost foarte clar precizat în raportul de specialitate.
Prelungirea proiectului cu șase luni. Acel proiect în care suntem lider de parteneriat
pentru prima dată în România în cadrul Programului Urbact.”  
 Nanu Dana Elisabeta:  „Discuții?  Nu sunt.  Supun la vot  proiectul.   Cine este
pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina, Sandu
Cornel  Stelian,  Stanciu Alin,  Raul Sebastian Tudorașcu,  Sergiu Nicolae  Vârtei,  Marcela
Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 206/2022 
 
 14.  Proiect de hotărâre privind admiterea contestațiilor formulate de către doamna
Mărginean  Nicoleta  Maria  și  domnul  Giurca  Claudiu  Ioan  Valeriu,  aprobarea  cererii
doamnei  Bunea  Dumitrița  Adriana  și  modificarea  anexelor  nr.  1,  2  și  3  la  Hotărârea
Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 105/2022 privind repartizarea locuințelor
sociale disponibile de închiriat în anul 2022
 Se da cuvantul d-nei Delia Cristescu – director Direcția de Asistență Socială -
care prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu – președinte comisie  -
care  prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local  pentru
administraţie  publică  locală,  juridică  şi  disciplină,  relaţii  cu  publicul,  probleme  ale
minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a
avizat  favorabil acest proiect de hotărâre.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   
 Se dă cuvântul d-nei Rotar Corina care prezintă raportul de avizare din partea
Comisiei  Consiliului  local  pentru  activități  științifice,  învățământ,  cultură,  sănătate,
protecție socială, culte, sport, agrement, turism și protecția copilului.
 Rotar Corina: ”Comisia a avizat  favorabil  acest proiect de hotărâre şi nu avem



obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”  
 Delia Cristescu: ”Vă reamintesc că suntem în teorie în fața ultimului proiect
prin care stabilim lista de repartiție 2. Adică, transformăm prioritatea 2 în lista de
repartiție 2, fiind ultima dată când am putut lua la analiză din nou toate cererile  și
toate contestațiile cetățenilor pe acest subiect. A rezultat acest calup de patru proiecte.
 Primul se referă la două contestații acceptate. Și o a treia notificare o să v-o
prezint imedia, ceea ce a dus de fapt la modificare lista de repartiție 1. Adică, cele
două doamne pe care le găsiți aici, și în titlu și în articole, noi zicem că s-au înțeles.
În  orice  caz,  au  acceptat  împreună  să  facă  un  schimb  între  ele.  Inițial,  ele  erau
repartizate în alte apartamente. Aveau punctajul mare și s-au încadrat  pe solicitarea
lor în altă parte. Ulterior, s-au răzgândit și au venit fiecare separat. Au contestat. Ar
dori să rămână la ele în apartament. Fiind posibil acest lucru, pentru că amândouă au
acceptat,  a  trebuit  să  o  schimbăm pe  doamna  Bunea,  o  găsiți  la  punctul  13  din
modificări, care este un caz nou. Inițial a primit tot două camere, tot la parter. Acum,
nu am făcut decât o modificare. Aceleași condiții sunt. Tot la parter, tot două camere
dar în alt apartament.
 Mai avem aici la punctul 9. Analizând aceste lucruri, și colegele mele mergând
acolo,  făcând  niște  anchete  sociale,  am  înțeles  că  unul  din  actualii  chiriași  au
cumpărat o proprietate în altă parte. Și în felul acesta, el nu se mai încadrează pentru
următoarea repartiție, astfel încât apartamentul lui îl găsiți la punctul 9. Este liber.
L-am trecut liber pe lista de repartițiuni ca să îl putem repartiza acum în lista 2. Dacă
îmi permiteți. Aici am uitat. Am mâncat ”va avea următorul cuprins”. Am greșit noi la
articolul 3 unde am prezentat acele tabele. Am zis: va următorul conținut. Va avea
”următorul conținut”. Acesta este proiectul.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”O simplă întrebare. Proiectul 14 privind admiterea
contestațiilor  formulate  de  către  doamna  Mărginean  Nicoleta  Maria  și  domnul  Giurca
Claudiu Ioan Valeriu, aprobarea cererii doamnei Bunea Dumitrița Adriana și modificarea
anexelor nr. 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 105/2022
privind repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022, proiectul nr. 15
privind admiterea contestației formulată de către doamna Popa Ioana Roxana și modificarea
Anexei la HCL nr. 117/2022 privind aprobarea Listei II de priorităţi pentru anul 2022, în
vederea  repartizării  locuinţelor  sociale  din  Municipiul  Alba  Iulia  și  proiectul  nr.  16
privind respingerea contestației formulată de către doamna Baciu Cristina Iulia referitoare la
prevederile HCL nr. 117/2022 privind aprobarea Listei II de priorităţi pentru anul 2022, în
vederea  repartizării  locuinţelor  sociale  din  Municipiul  Alba  Iulia.  Aici  doar  ...  domnul
secretar, ați vrut să faceți trecerea așa? La primul proiect ați pus și comisia juridică și la
următoarele două nu mai este comisia juridică. Că nu mai înțeleg care este logica. Este
trecerea aia ... ”
 Nanu Dana Elisabeta: “Discuții? Nu sunt.  Supun la vot proiectul.  Cine este
pentru? Impotriva? Abtineri?”

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina, Sandu
Cornel  Stelian,  Stanciu Alin,  Raul Sebastian Tudorașcu,  Sergiu Nicolae  Vârtei,  Marcela
Vâlcan.”



 S-a adoptat Hotărârea nr. 207/2022

  15.  Proiect  de  hotărâre  privind  admiterea  contestației  formulată  de  către  doamna
Popa Ioana Roxana și modificarea Anexei la HCL nr. 117/2022 privind aprobarea Listei II
de priorităţi  pentru anul 2022,  în vederea repartizării  locuinţelor sociale din Municipiul
Alba Iulia 
 Se da cuvantul d-nei Delia Cristescu – director Direcția de Asistență Socială -
care prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate.
 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.”  
 Delia Cristescu: ”Se referă tot la o contestație admisă. Aici este o mică discuție.
Noi inițial am gândit această solicitare în baza asociației de locatari care ne-a emis o
adeverință.  Asociațiile  de locatari  emit  aceste  adeverințe   pe lună plină.  Ne-a dat
inițial că această doamnă a lipsit de la locuință trei luni. Trei luni pline era contrar
regulamentului nostru și dânsa nu se regăsea pe locurile eligibile. Acum, când am
analizat din nou totul, am luat și un coleg jurist. Sunt aici toți trei. Ne-au zis că de
fapt se numărăr pe zile. Și au avut dreptate. Pe zile doamna are sub 90 de zile. Și am
admis contestația.  Sigur că,  admiterea acestei  contestații  a  dus  la modificarea de
prioritate. O aveți aici în anexă. Adică, data trecută erau două cazuri la punctaj egal.
Acum, sunt trei cazuri cu punctaj egal pe două locuri. Este ultimul proiect din acest
calup.” 
 Nanu Dana Elisabeta: “Discuții? Nu sunt.  Supun la vot proiectul.  Cine este
pentru? Impotriva? Abtineri?”

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina, Sandu
Cornel  Stelian,  Stanciu Alin,  Raul Sebastian Tudorașcu,  Sergiu Nicolae  Vârtei,  Marcela
Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 208/2022 
 
 16. Proiect de hotărâre privind respingerea contestației formulată de către doamna
Baciu Cristina Iulia referitoare la prevederile HCL nr. 117/2022 privind aprobarea Listei II
de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba
Iulia 
  Se da cuvantul d-nei Delia Cristescu – director Direcția de Asistență Socială -
care prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate.
 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.”  
 Delia Cristescu: ”Este respingere. Îmi pare rău. Este o familie cu trei copii. Dar
efectiv nu am avut ce întoarce zilele,  lunile.  Tot așa a ieșit.  Cu regret  trebuie să
respingem această  contestație.  Este  datorită  neplății.  Este  pe  lista  de  priorități  a
anului 2022. Dar nu mai sunt locuințe. Este cu cheltuielile la zi.” 
 Nanu Dana Elisabeta: “Discuții? Nu sunt.  Supun la vot proiectul.  Cine este
pentru? Impotriva? Abtineri?”
 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Rotar Corina, Sandu
Cornel  Stelian,  Stanciu Alin,  Raul Sebastian Tudorașcu,  Sergiu Nicolae Vârtei,  Marcela
Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 209/2022 
 
  17.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Listei  II  pentru  repartizarea  locuințelor
sociale disponibile de închiriat în anul 2022
 Se da cuvantul d-nei Delia Cristescu – director Direcția de Asistență Socială -
care prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate.
 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.”  
 Delia Cristescu: ”În teorie, acesta ar trebui să fie finalul repartițiilor locuințelor
sociale pe anul în curs. Și pentru că am găsit acel apartament din proiectul 1, acum
sunt 10 locuințe de repartizat. În materiale găsiți modul în care am departajat cele trei
familii.  La  1,  2  și  3.  Am făcut  o  propunere.  Ne-am dus  pe  lista  pe  care  v-am
prezentat-o. Aici vreau să mai adaug un sngur lucru. Colegii de la domeniul public
ne-au adăugat două articole foarte bune. Să prezinte declarație notarială că nu au
proprietate și certificat fiscal de la Direcția venituri că nu au datorii.” 
 Nanu Dana Elisabeta: “Discuții? Nu sunt.  Supun la vot proiectul.  Cine este
pentru? Impotriva? Abtineri?”
  “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Rotar Corina, Sandu
Cornel Stelian,  Stanciu Alin, Raul Sebastian Tudorașcu,  Sergiu Nicolae Vârtei,  Marcela
Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 210/2022  
 
 18.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea Planului Urbanistic  Zonal
,,REGLEMENTARE  STRADĂ  ȘI  PARCELARE  ÎN  VEDEREA  CONSTRUIRII  DE
LOCUINȚE INDIVIDUALE” - intravilan Municipiul  Alba Iulia,  str.  Azur și  Zenit,  FN,



Județul Alba, elaborat la inițiativa beneficiarilor CIUGUDEAN GEORGE MAXIMILIAN,
CIUGUDEAN RODICA MARIA, S.C. TRIFU IMOBILIARE S.R.L.  
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Damian – arhitect șef -   care prezintă proiectul de
hotărâre precum și raportul de specialitate.
  Se dă cuvântul d-lui  Dumitru Nicolae Alexandru – presedinte  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.
 Dumitru  Nicolae  Alexandru:  ”Comisia   a  avizat  favorabil   acest  proiect  de
hotărâre și  nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Alexandru Damian: ”Avem un plan de încadrare în zonă. Se propune o stradă
paralelă cu strada Luncile Prigoanei, care a făcut parte dintr-un alt PUZ aprobat lunile
trecute și se propun 36 de loturi pentru locuințe individuale. Acest PUZ a trecut de
transparența decizională. Are plan de implementare a proiectului. Este și beneficiarul
acestui PUZ. Am o singură chestiune de menționat. În cadrul planului de implementare a
proiectului care face parte din proiect,  la articolul 3 ”se însușește planul de acțiune
pentru  implementarea  proiectului”,  am  observat  o  necorelare  a  acestui  plan  de
implementare  cu  memoriul  și  cu  regulamentul  aferent  PUZ-ului,  în  sensul  în  care
operațiunea  de  parcelare  în  planul  de  implementare  a  proiectului  este  făcută  după
obținerea autorizației de construire pentru drum și pentru rețelele tehnico-edilitare. Nu
anterior cum apare în regulamentul local de urbanism. Aș solicita prin aprobarea acestui
proiect și corelarea regulamentului cu planul de acțiune. Hotărârea pe care o vom trimite
Prefecturii va fi amendată în acest sens.”
 Ia cuvântul beneficiarul acest proiect – dl. Ciugudean George Maximilian.
 Nanu Dana Elisabeta: “Alte discutii? Supun la vot proiectul. Cine este pentru?
Impotriva? Abtineri?”

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina, Sandu
Cornel  Stelian,  Stanciu Alin,  Raul Sebastian Tudorașcu,  Sergiu Nicolae  Vârtei,  Marcela
Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 211/2022  

 19.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea „PLANULUI URBANISTIC ZONAL ÎN
VEDEREA PARCELĂRII”  -  intravilan  Municipiul  Alba  Iulia,  str.  Cronos,  Spiru  Haret,
Calypso, FN, Județul  Alba, elaborat la inițiativa beneficiarului ENASEL PETRU MIHAI  
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Damian – arhitect șef -   care prezintă proiectul de
hotărâre precum și raportul de specialitate. 
 Se dă cuvântul d-lui  Dumitru Nicolae Alexandru – presedinte  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.
 Dumitru  Nicolae  Alexandru:  ”Comisia   a  avizat  favorabil   acest  proiect  de
hotărâre și  nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  



 Alexandru Damian: ”Este vorba de un PUZ, un teren care face parte dintr-un
PUZ-ul Schit Șeigău. Este un teren de aproximativ 5600 mp pentru care se propune
lotizarea  în vederea construirii  de locuințe individuale. Se propun opt loturi pentru
locuințe individuale. Și acest proiect  a ieșit din transparența decizională. În cadrul
acestui proiect trebuie să menționez un lucru foarte important  pe care nu l-am întâlnit
până acum la  la proiecte de genul.  Toate străzile ... strada Spiru Haret este stradă
publică. Drum de exploatare de 4,5 m care este propus pentru extindere la 9 metri
prin  cedare  stânga  –  dreapta  de  către  persoane  fizice,  dezvoltatorii  interesați.  În
planul de acțiune al implementării proiectului, acesta este un lucru inedit pe care nu
l-am mai întâlnit. Se propune ca realizarea lucrărilor de echipare  tehnico-edilitară și
a căilor de comunicație, obținerea autorizației de construire, obținerea ordinului de
începere  a  lucrărilor  să  se  facă  din  buget  public.  Și  este  estimată   o  valoare  de
aproximativ 1250000 lei. Deci,  dacă se aprobă acest PUZ, ne vom asuma această
dezvoltare a rețelelor tehnico-edilitare pe teren. Până la terenul respectiv. Adică, suma
de 1250000 lei care este o sumă estimativă.”
 Dumitru Nicolae Alexandru: ”Aia se învârte ... dacă merge, merge!”
 Alexandru Damian:  ”Pot  să  vă zic,  în  zona Schit  –  Șeigău,  autorizațiile  de
construire în prezent se dau dacă există rețelele și drumul public.”
 Dumitru Nicolae Alexandru: ”Perfect! Atunci, cum toată lumea trebuie să se
supună noilor reguli cu care am fost toți de acord, mi se pare logic și normal ca și
acest proiect să se supună acelor reguli.  Mai ales că nu știu să fie prins în vreun plan
de dezvoltare,  o proiecție bugetară de a dezvolta  acele  străzi  în viitor.  În viitorul
apropiat cel puțin. În consecință, eu propun ca și acest dezvoltator să implementeze
regulamentul  de  urbanism și  anume  să  își  construiască  rețelele  edilitare  conform
regulamentului.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”E domeniul public?”
 Alexandru Damian: ”Da.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Cum face dezvoltatorul să dezvolte pe domeniul
public? Cum face el să facă drumul public?”
 Alexandru Damian: ”Foarte simplu. Certificat de urbanism pentru amenajare
căi de comunicație și să obțină autorizație pentru drum public. Cum se face.”
 Marius Filimon: ”Auzi! Aici e vorba și de utilități! De apă, canal. Tot. Suma aia
nu e prinsă în buget. Noi nu o avem prinsă.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Ați zis că e drum public.”
 Marius Filimon: ”Deschidem o cutie a pandorei.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Eu am întrebat de drum public. Că totuși, e drum
public! Dacă era drum privat  și  el  își  făcea toate cele și  după aia să o predea la
Primărie, înțeleg!”
 Sergiu  Nicolae  Vârtei:  ”Ideal  ar  fi  ca  Primăria  să  facă  toate  aceste  lucrări.
Problema e că e primul  PUZ de genul acesta.  În momentul  în care îl  aprobă,  pe
următorul pe care vrem să îl refuzăm, nu prea mai putem. Pentru că am face chestii
discriminatorii.”
 Medrea Bogdan: ”Poate și operatorul de rețele să facă cu investitorul privat. Nu
e obligatoriu să facă cu Primăria. Și aici vorbim de o parcelare. Nu e vorba de o
construcție.”



 Alexandru Damian: ”Vă pot zice ce se întâmplă în alte municipii reședință de
județ. Există genul acesta de abordare în care Primăria își asumă extinderea rețelelor
până la terenul respectiv și amenajarea drumului printr-un proiect, printr-un plan de
extindere a rețelelor. Doar că autorizațiile de construire pe aceste opt parcele vor fi
date când rețelele vor exista.”
 Dumitru Nicolae Alexandru: ”Trebuie specificat clar și solicitantul trebuie să
știe clar că o viitoare organizare tehnico-edilitară făcută de către Primărie poate fi
făcută peste 10, 20 sau 50 de ani.”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Auzi!  E  un proiect!  E  un  PUZ!  Cum poate  fi
modificat un PUZ?”
 Alexandru Damian: ”Printr-un alt PUZ.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Bun. Deci, el a venit cu o propunere. Noi ... nu
știm. Presupunând prin absurd că îl votăm. Vine beneficiarul, vorbește cu Primăria și
primaul îi zice că peste 20 de ani  facem un plan acolo și tragem rețelele. Și el zice
ok. Nu îmi convine și modific PUZ-ul acesta.”
 Alexandru  Damian: ”Poate să zică: bine. Nu sunt de acord. Trag eu rețelele
mâine.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Eu am altă întrebare, Alex. Dacă noi votăm proiectul în
varianta asta și peste șase luni vine și ia autorizația de construire?”
 Alexandru Damian: ”Nu se poate.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Ok. Și nu există varianta să dea în judecată Primăria în
obligația de a face ceva. Să își asume. Eu asta zic.”
 Alexandru Damian: ”Prin acest proiect a fost estimat un timp de 60 de luni.”
 Dumitru Nicolae Alexandru: ”Eu asta am zis că trebuie specificat.”
 Pleșa Gabriel: ”Vă propun următoarea variantă. L-am putea vota ca PUZ cu
amendamentul acesta. Ca să nu mai avem noi obligații. Noi votăm PUZ-ul dar cu
amendament.”
 Dumitru Nicolae Alexandru: ”Eu o să depun un amendament prin care o să
reglementăm.”
 Nanu Dana Elisabeta: ”Care este amendamentul tău?”
 Dumitru Nicolae Alexandru: ”Care este varianta cea mai simplă?”
 Alexandru Damian: ”Autorizația de construire să fie condiționată de existența
rețelelor și a drumurilor așa cum prevede  regulamentul de urbanism.”
 Dumitru Nicolae Alexandru: ”Exact ce ați spus la început.”
 Sergiu Nicolae Vârtei:  ”Doar o discuție aici,  Alex.  E primul PUZ de genul
acesta. O să avem peste 60 de PUZ-uri cu 60 de luni. Asta înseamnă că în 60 de luni,
toate  PUZ-urile  alea aprobate,  primăria  neapărat  trebuie  să  tragă rețelele  tehnico-
edilitare. Ei! Aici trebuie să știm dacă ne asumăm sau nu.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Nu ne asumăm!”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Păi, ba da! Ne asumăm! Că în 60 de zile o facem. Stați
un pic. Condiționăm obținerea autorizației de construire de existența rețelelor. Dar
dacă în PUZ, termenul maxim  e 60 de luni, trebuie respectat.”
 Marius Filimon: ”Și dacă rămâne chestia cu fonduri publice?”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Și atunci, unu nu ar fi o problemă! Nici cinci! Dar dacă
... ”



 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Nu am zis că facem amendamentul să nu mai fie?”
 Marius Filimon: ”Nu ne putem asuma!”
 Dumitru  Nicolae  Alexandru:  ”Să  nu  ne  punem  într-o  situație  delicată  să
trebuiască să implementăm acest proiect și să trebuiască să tragem pe bani publici
rețelele  tehnico-edilitare și așa mai departe.  Și atunci, să nu respingem proiectul, se
poate  depune un amendament  prin  care  îi  solicităm dezvoltatorului  să  se  supună
acelor prevederi din regulament. Finanțarea pentru realizarea lucrărilor de echipare
tehnico-edilitaă și a căilor de comunicații să se facă din bugetul beneficiarului PUZ-
ului.”
 Alexandru Damian: ”E foarte simplu. Bugetul să fie înlăturat.”
 Marius Filimon: ”Hai să băgăm amendamentul!”
 Nanu Dana Elisabeta: “Discuții dacă mai sunt? Nu sunt, atunci supun la vot
amendamentul  domnului  consilier  Dumitru  Nicolae  Alexandru. Cine  este  pentru?
Impotriva? Abtineri?”
  “Fiind supus la vot,  amendamentul   a fost votat  cu 19 voturi pentru  Bărbuleț
Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela,  Horșa Ionuț,  Lupea Ioan Gabriel,  Marean Vasile Claudiu, Medrea
Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Rotar Corina,
Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,  Sergiu  Nicolae  Vârtei,
Marcela Vâlcan.”
 Nanu Dana Elisabeta:  “Supun la  vot  proiectul  cu  amendamentul.  Cine  este
pentru? Impotriva? Abtineri?”
  “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina, Sandu
Cornel  Stelian,  Stanciu Alin,  Raul Sebastian Tudorașcu,  Sergiu Nicolae  Vârtei,  Marcela
Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 212/2022

 Părăsește sala de ședință domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu.

 20.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  de  Detaliu
,,CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA SI IMPREJMUIRE LA STRADA” - intravilan
Municipiul Alba Iulia, Str. Gheorghe Magheru, nr 7, Județul Alba, elaborat la inițiativa Rus
Teodora Cornelia  
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Damian – arhitect șef -   care prezintă proiectul de
hotărâre precum și raportul de specialitate. 
 Se dă cuvântul d-lui  Dumitru Nicolae Alexandru – presedinte  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.
 Dumitru  Nicolae  Alexandru:  ”Comisia   a  avizat  favorabil   acest  proiect  de
hotărâre și  avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Alexandru Damian: „Este un teren lung, traversat pe latura de nord de firul



magistralei  de apă.  Se propune amplasarea unei  locuințe  individuale.  În cuprinsul
memoriului  aferent  PUD se propune amplasrea unei  fose septice până la recepția
lucrărilor.”
 Nanu Dana Elisabeta: “Alte discutii? Supun la vot proiectul. Cine este pentru?
Impotriva? Abtineri?”

“Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  18 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina, Sandu
Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 213/2022

 21.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  de  Detaliu
,,CONSTRUIRE  HALĂ  DEPOZITARE,  BIROU  ȘI  ÎMPREJMUIRE”  -  intravilan
Municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 30K, Județul Alba, elaborat la inițiativa
S.C. UNICAL GAZ S.R.L.
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Damian – arhitect șef -   care prezintă proiectul de
hotărâre precum și raportul de specialitate. 
 Se dă cuvântul d-lui  Dumitru Nicolae Alexandru – presedinte  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.
 Dumitru  Nicolae  Alexandru:  ”Comisia   a  avizat  favorabil   acest  proiect  de
hotărâre și  avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Alexandru Damian: „Este vorba de un teren  situat vis a vis de fosta platformă
Refractara, unde se propune construirea a două hale de depozitare și birou, pe un
teren  cu acces direct din strada Alexandru Ioan Cuza. Respectă retragerile din PUZ,
respectă zonele verzi. Nu au fost probleme la avizare și în comisia de urbanism.”
 Nanu  Dana  Elisabeta:  “Discutii?  Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?
Impotriva? Abtineri?”

“Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  18 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina, Sandu
Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 214/2022

22. Proiect de hotărâre  privind îndreaptarea eroarii materiale la art. 1 din Hotărârea
nr. 77 din 28.02.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia 
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Damian – arhitect șef -   care prezintă proiectul de
hotărâre precum și raportul de specialitate. 
 Se dă cuvântul d-lui  Dumitru Nicolae Alexandru – presedinte  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.
 Dumitru  Nicolae  Alexandru:  ”Comisia   a  avizat  favorabil   acest  proiect  de
hotărâre și  avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Alexandru Damian: „Aici a fost luna trecută un PUD aprobat.  Am primit o
adresă  de  la  Prefectură  prin  care  ni  s-a  solicitat  completarea  documentației  de
urbanism cu raportul de specialitate asumat de Primărie. Era semnat și ștampilat în
formă fizică. Am făcut adresa către Prefectură trimițând un PDF care nu avea această
ștampilă. Iar referitor la eroarea materială, numărul de înregistrare a fost scris de la
un alt proiect.”
 Nanu  Dana  Elisabeta:  “Discutii?  Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?
Impotriva? Abtineri?”

“Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  18 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina, Sandu
Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 215/2022

Alexandru Damian: ”Aș mai avea și proiectul nr. 44.”

 44. Proiect de hotărâre  privind îndreptarea unei erori materiale  din preambulul și din
actele preparatorii Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 79/2022 privind
propunerea de ”Relocare și construire monument de for public”, județul Alba, Alba Iulia, str.
Unirii, FN.  
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Damian – arhitect șef -   care prezintă proiectul de
hotărâre precum și raportul de specialitate. 
 Se dă cuvântul d-lui  Dumitru Nicolae Alexandru – presedinte  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.
 Dumitru  Nicolae  Alexandru:  ”Comisia   a  avizat  favorabil   acest  proiect  de
hotărâre și  avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Alexandru Damian: „Tot îndreptare eroare materială din preambulul și din actele
preparatorii Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 79/2022. A fost adresă
de la Prefectură prin care ni s-a solicitat să specificăm clar dacă se accepta relocarea sau
propunerea de relocare, în sensul în care ulterior aprobării prin hotărâre a acestei propuneri
de relocare se va face un proiect tehnic de avizare care va obține avizul de la Ministerul
Culturii și care  este acum în faza de avizare.”
 Nanu  Dana  Elisabeta:  “Discutii?  Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?
Impotriva? Abtineri?”

“Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  18 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina, Sandu
Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”



 S-a adoptat Hotărârea nr. 235/2022

 Revine în sala de ședință domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu.

 23. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul
Hotărârii  Consiliului  Local  al  municipiului  Alba  Iulia  nr.  170/2022  privind  aprobarea
scoaterii din funcțiune și casării unor obiecte de inventar și mijloace fixe
 Domnul secretar Marcel Jeler prezintă proiectul de hotărâre.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa – 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 
 Marcel Jeler: ”Este vorba despre poziția 1 – domeniul public. Se va citi pozițiile 1
– canalizație și iluminat public. Pur și simplu în asta constă îndreptarea erorii materiale
la Hotărârea nr. 170.”
 Nanu  Dana  Elisabeta:  „Supun  la  vot  proiectul.   Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Rotar Corina, Sandu
Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Raul Sebastian Tudorașcu,  Sergiu Nicolae Vârtei,  Marcela
Vâlcan.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 216/2022

 24.  Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea volumului  masei  lemnoase care  se va
recolta  şi  valorifica  în  cursul  anului  2022  din  fondul  forestier   proprietate  privată  a
Municipiului Alba Iulia şi aflat în administrarea Ocolului Silvic Sebeş R.A.
 Se dă cuvântul d-lui Mihai Morar – consilier Serviciul administrarea domeniului
public și  privat - care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Mihai Morar: ”Bună ziua. Ni se cere, conform legii, să aprobăm tarifele maxime
pentru prestarea de servicii în ceea ce privește exploatarea de masă lemnoasă pe anul
acesta. Prețul propus în baza devizelor de lucrări este de 89 lei/metru cub. De aici se va
scădea. Agenții economici care vor participa la licitație  vor merge în pași descrescători.
Cred că din 10 în 10 lei. Și cel care are tariful cel mai mic va câștiga licitația. Anul
trecut, dacă bine rețin, s-a început de la 70 de lei. Așa cum am spus și pe comisii, prețul
lemnului este compus din două elemente. Primul – prețul lemnului este tip, care vine
stabilit prin hotărâre de guvern în fiecare an.  Iar cel de-al doilea element al prețului



pentru cumpărătorul final îl reprezintă manopera. Manopera ni se cere să o aprobăm în
fiecare  an.  Și  practic,  ni  se  cere  să  aprobăm plafonul  maxim de  la  care  operatorii
coboară.”
 Pleșa Gabriel: ”Prețul lemnului cine îl stabilește?”
 Mihai Morar: ”Guvernul. În anexele la hotărâre sunt trecute prețurile.”
 Pleșa Gabriel: ”Manopera se licitează?”
 Mihai Morar: ”În exploatare se va licita manopera. Prețul efectiv al lemnului pe
picior. De el nu putem să ne atingem. Noi trebuie doar să propunem plafonul maximal
pentru manoperă de la care vor coborî.”
 Pleșa Gabriel: ”Domnul Mihai! Dați-ne prețul lemnului! Eu habar nu am!”
 Mihai Morar: ”În esență, se ajunge la un 290 de lei pe metru cub.”
 Nanu Dana Elisabeta: ”Spuneți-mi, vă rog frumos! Cine stabilește ce faceți prin
licitație și ce prin negociere? Că zice: se vinde prin licitație sau negociere. După caz.
Adică, cum se stabilește care prin licitație, care e prin negociere? Așa scrie în text.”
 Mihai Morar: ”Prin licitație se va negocia tariful pentru manoperă. Cel de 90 de
lei. Prin negociere, bănuiesc că Ocolul Silvic propune un preț și dacă vor să îl accepte
cumpărătorii e bine. Dacă nu, se referă altora.”
 Pleșa Gabriel: ”Negociere cu clientul. Probabil.”
 Nanu Dana Elisabeta: ”Domnul Florea!”
 Paul  Victor  Florea:  ”Vreau  să  întreb  dacă  anul  trecut  era  70  și  ceva  de  lei
exploatarea. Cum s-a ajuns la o creștere de aproape 7%? Doar întreb. De la 70 la 80 de
lei, având în vedere manopera care este mult mai scumpă anul acesta. Combustibilul?”
 Marius Filimon: ”Înseamnă 40% creștere.”
 Paul Victor Florea: ”Triplarea prețului masei lemnoase. Adică, mai sunt oameni
care doresc să exploateze la aceleași sume?”
 Mariu Filimon: ”Creșterea este 40%. 30 și ceva la sută.”
 Mihai Morar: ”Costurile de exploatare pentru un operator privat sunt mari. Nu
presupun doar benzina pentru motofierăstrău și lanț. E vorba de utilaje, de tractat lemnul,
asigurări, cauciucuri.”
 Nanu  Dana  Elisabeta:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”

„Fiind supus la vot, proiectul  a fost  votat  cu 19 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina, Sandu
Cornel  Stelian,  Stanciu Alin,  Raul Sebastian Tudorașcu,  Sergiu Nicolae  Vârtei,  Marcela
Vâlcan.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 217/2022

 25.  Proiect de hotărâre privind  taxele de pășunat  pe terenurile aflate la dispoziția
Comisiei de Fond funciar pentru anul 2022  - proiectul este retras de  pe ordinea de zi.

 Părăsește sala de ședință domnul consilier Lupea Ioan Gabriel.

 26.  Proiect  de  hotarâre  privind  aprobarea  prelungirii  termenului  contractului  de



concesiune nr.26.617/2016 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC SERCAR POWER
SRL
 Se dă cuvântul d-lui Mihai Pripon – șef Birou contracte, patrimoniu - care prezintă
proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   
 Mihai Pripon:  ”Aici  este vorba de un contract  de concesiune  care  are ca  obiect
concesionarea  acelei  clădiri  din  incinta  bazei  de  agrement   unde  funcționează  la  acest
moment restaurantul Panoramic. Inițial, contractul a fost încheiat pe o perioadă e cinci ani
cu posibilitate de prelungire pe maxim jumătate din perioada inițială. Anul trecut a mai fost
prelungit cu un an termenul acestui contract. Și acum venim să prelungim cu încă un an și
șase luni până la îndeplinirea perioadei maxime de  de concesionare.”
 Pleșa Gabriel: ”Domnul Pripon! Mă scuzați! Văd că am semnat ca primarul. De ce
propunerea să îl mai prelungim?  De ce?”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Numai puțin că vreau să vă aduc aminte un lucru. În ședința
de anul trecut, eu am făcut un amendament să prelungim doar cu un an pentru a se face
procedura de licitație publică.”
 Mihai  Pripon:  ”Știu.  La  asta  vroiam să  ajung.  Problema e:  ca  să  faci  o  licitație,
indiferent că vom merge pe închiriere sau pe concesiune, toată zona de agrement nu este
întabulată. Nici schimb de destinație. Că apare pădure. Schimb de destinație încă nu este
făcut.  Noi  am demarat  procedurile  cu colegul.  Suntem într-un stadiu destul  de  avansat.
Urmează ca în  acest  un an și  șase  luni  să  reușim să facem schimbul de destinație,  să
întabulăm acele construcții, să le dea o valoare de inventar și apoi să facem o licitație.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”dar atunci eu nu înțeleg! Prima licitație cum s-a făcut?”
 Mihai Pripon: ”Prima licitație s-a făcut pentru că există un aviz temporar, de scoatere
temporară din circuitul forestier.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Și nu putem prelungi să obținem altul?”
 Mihai Pripon: ”Credeți-mă! Părerea noastră este că nu merită să îl facem tot așa pe
bucățele.”
 Mihai Morar: ”Avizul temporar a expirat anul trecut și acum am demarat procesul de
scoatere  definitivă.  Pe  partea  de  scoatere  temporară  nu  ne  mai  încadrăm.  A fost  scos
articolul din lege.”
 Pleșa Gabriel: ”Eu zic că e mult un an și șase luni. Eu zic că maxim un an.”
 Mihai Pripon: ”Problema e că nu știm dacă reușim să facem toate procedurile acestea
preliminare. Pentru că, până în 2019 când a intrat codul administrativ în vigoare, nu era
nevoie de atâtea proceduri.”
 Pleșa Gabriel: ”Eu vreau, și vă propun pentru că sunt inițiator. Un an de zile. Sigur că
există posibilitatea  să mai prelungim șase luni dacă nu suntem în măsură să organizăm
licitația. Dar nu sunt de acord să ne ducem tot la maxim cu prelungirile acestea. Pentru că
nu îmi place ce e acolo din punct de vedere al spațiilor care sunt a nimănui acolo. De asta eu
vă propun un an de zile. Dacă nu suntem în stare, vă propun să mai prelungim cu șase luni.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Prețul rămâne același?”
 Pleșa Gabriel: ”Nu putem modifica prețul acum.”
 Dumitru Nicolae Alexandru: ”O chestie așa juridică vreau doar să îl întreb pe colegul
Vârtei. La prelungire se pot aduce modificări?”



 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Mai puțin în ceea ce privește obiectul contractului.”
 Dumitru Nicolae Alexandru: ”Oarecum putem să specificămacolo și să îl rugăm pe
acel administrator să aibă în vedere și acele spații.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Noi putem să îl rugăm ce vrem, dar el ne poate refuza la fel
de bine.”
 Dumitru Nicolae Alexandru: ”Păi, atunci îl putem refuza la fel de bine. Chiar mai
bine.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Aici are dreptate domnul Pripon. Obiectul contractului este
concesionarea strict a imobilului respectiv. Dacă acea zonă face parte din domeniul public,
nu îl putem obliga să își asume întreținerea lor prin contractul acesta. Că putem menționa în
hotărâre lucrul acesta ... Îi putem transmite pe această cale că îl rugăm. Dar cam atât.”
 Nanu Dana Elisabeta: ”Supun la vot amendamentul d-lui Primar de prelungire cu un
an a contractului de concesiune. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 14 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon  Marius,  Florea  Paul  Victor,  Gavrilă  Paven
Ionela, Horșa Ionuț,  Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean
Sabina Larisa, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei și 4
abțineri Fulea Ioan, Marean Vasile Claudiu, Raul Sebastian Tudorașcu, Marcela Vâlcan.”
 Nanu Dana Elisabeta: „Supun la vot proiectul împreună cu amendamentul. Cine
este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentul a fost votat  cu 18 voturi pentru
Bărbuleț Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor,
Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina, Sandu
Cornel  Stelian,  Stanciu Alin,  Raul Sebastian Tudorașcu,  Sergiu Nicolae  Vârtei,  Marcela
Vâlcan.” 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 218/2022

 Părăsește sala de ședință domnul consilier Dumitru Nicolae Alexandru și domnul
consilier Marean Vasile Claudiu.

 27.  Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  vânzării  unei  locuinţe  construite  din
fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.5, bl.A,
ap.5
 Se dă cuvântul d-lui Mihai Pripon – șef Birou contracte, patrimoniu - care prezintă
proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   
 Mihai Pripon: ”În cele ce urmează, vă propun un set  de șase proiecte care au ca
obiect aprobarea vânzării unor locuinţe construite din fonduri A.N.L.. Cred că în raportul de
specialitate v-am explicat destul de clar  despre ce este vorba. Pentru o edificare mai bună a
dumneavoastră, am rugat colegii de la compartimentul de specialitate să atașeze o fișă de
calcul a prețului de vânzare.”



 Nanu  Dana  Elisabeta:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 16 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana,  Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț,
Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Rotar
Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,  Sergiu  Nicolae
Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 219/2022

 28.  Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  vânzării  unei  locuinţe  construite  din
fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.5, bl.A,
et.1, ap.15
 Se dă cuvântul d-lui Mihai Pripon – șef Birou contracte, patrimoniu - care prezintă
proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   
 Mihai Pripon: ”La fel.”
 Nanu  Dana  Elisabeta:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 16 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana,  Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț,
Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Rotar
Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,  Sergiu  Nicolae
Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 220/2022 

 29.  Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  vânzării  unei  locuinţe  construite  din
fonduri  A.N.L.,  situate  administrativ  în  municipiul  Alba  Iulia,  str.Vânătorilor,  nr.32A,
bl.C1C, et.4, ap.20 
 Se dă cuvântul d-lui Mihai Pripon – șef Birou contracte, patrimoniu - care prezintă
proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   
 Nanu  Dana  Elisabeta:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 16 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana,  Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț,
Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Rotar



Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,  Sergiu  Nicolae
Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 221/2022 

 30.  Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  vânzării  unei  locuinţe  construite  din
fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL,
et.1, ap.15 
 Se dă cuvântul d-lui Mihai Pripon – șef Birou contracte, patrimoniu - care prezintă

proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.

 Ionuț  Horșa:  ”Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de  hotărâre  și  nu  avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

 Nanu  Dana  Elisabeta:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”

 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 16 voturi pentru Bărbuleț Narcisa Ioana,
Filimon Marius,  Florea  Paul  Victor,  Fulea  Ioan,  Gavrilă  Paven Ionela,  Horșa  Ionuț,
Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,
Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian,  Stanciu Alin, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu
Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 222/2022  

 31.  Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  vânzării  unei  locuinţe  construite  din
fonduri  A.N.L.,  situate  administrativ  în  municipiul  Alba  Iulia,  str.Vânătorilor,  nr.32A,
bl.C1C, et.2, ap.11 
 Se dă cuvântul d-lui Mihai Pripon – șef Birou contracte, patrimoniu - care prezintă
proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   
 Mihai Pripon: ”Aici cetățeanul dorește plata integrală din surse proprii.”
 Nanu  Dana  Elisabeta:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 16 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana,  Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț,
Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Rotar
Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,  Sergiu  Nicolae
Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 223/2022  

 32.  Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  vânzării  unei  locuinţe  construite  din



fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.5, bl.A,
et.1, ap.13 
 Se dă cuvântul d-lui Mihai Pripon – șef Birou contracte, patrimoniu - care prezintă
proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

Nanu  Dana  Elisabeta:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 16 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana,  Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț,
Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Rotar
Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,  Sergiu  Nicolae
Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 224/2022 

 Nanu Dana Elisabeta: ”Vă propun o pauză de cinci minute.”

Nanu Dana Elisabeta: ”Reluăm ședința. În sală sunt prezenți 18 consilieri. Lipsește
domnul consilier Lupea Ioan Gabriel și domnul consilier Popescu Antoniu Emil.”

 33. Proiect de hotărâre  privind acceptarea ofertei de donaţie făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil aferent străzii Zărnești   

 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – sef Serviciu comuniatr pentru cadastru si
agricultura - care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Alexandru Nicola: „Este vorba despre o donație făcută municipiului Alba Iulia a
unei parcele de teren de 220 mp aferent străzii Zărnești.”
 Nanu  Dana  Elisabeta:  „Supun  la  vot  proiectul.   Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost  votat cu 18 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel,
Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu
Alin, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 225/2022

 34. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil aferent străzii Vidra 



 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – sef Serviciu comuniatr pentru cadastru si
agricultura - care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Alexandru Nicola: „Tot o donație. La fel și proiectul nr. 35.”
 Nanu  Dana  Elisabeta:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost  votat  cu 18 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel,
Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu
Alin, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 226/2022

 35.  Proiect de hotărâre privind   acceptarea ofertei de  donaţie făcute municipiului
Alba Iulia asupra unor imobile aferente străzii Dublihanul Mare 
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – sef Serviciu comuniatr pentru cadastru si
agricultura - care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Nanu  Dana  Elisabeta:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost  votat  cu 18 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel,
Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu
Alin, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 227/2022

 Părăsește sala de ședință domnul consilier sandu Cornel Stelian.

 36. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a Municipiului Alba
Iulia – domeniul public  asupra unui imobil, str. Coasta Curata - Paclișa
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – sef Serviciu comuniatr pentru cadastru si
agricultura - care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.



 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Alexandru Nicola: „Aici avem o documentație de primă înscriere în CF a unei
străzi Coasta Curată din Pâclișa. Terenul este în prelungirea pistei de biciclete de pe
Mamut.”
 Nanu  Dana  Elisabeta:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost  votat  cu 17 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel,
Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina,  Stanciu Alin,  Raul Sebastian
Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 228/2022

 37. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de prima înscriere a
dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil
(drum) înscris în Cf. nr. 113457 cu nr. top. 228/5/1; 2295/1 - Partoș
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – sef Serviciu comuniatr pentru cadastru si
agricultura - care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Alexandru  Nicola:  „Tot așa o documentație de primă înscriere în CF a unui
imobil-drum la Partoș.”
 Nanu  Dana  Elisabeta:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost  votat  cu 17 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel,
Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina, Stanciu Alin, Raul Sebastian
Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 229/2022

 Revine în sala de ședință domnul consilier Sandu Cornel Stelian.

 38. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local
al  municipiului  Alba Iulia  nr.  38/2022 privind  dezmembrarea  și  înscrierea  dreptului  de
proprietate  a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui teren situat în Alba
Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza    
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – sef Serviciu comuniatr pentru cadastru si
agricultura - care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Alexandru Nicola: „Aici avem modificarea și completarea HCL 38/27. 01. 2022
cu privire  la  proprietatea parcelei  nou create.  Parcela  nr.  2.  În  urma controlului  de
legalitate primit de la Prefectură. S-a constatat lipsa justificării interesului public, motiv
pentru care propunem înscrierea în domeniul privat al parcelei. Deci, toate modificările
în asta constau. Articolul 1, articolul 2 și 5. Se modifică din domeniul privat. Rămâne în
domeniul public.”
 Nanu  Dana  Elisabeta:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost  votat  cu 18 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel,
Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu
Alin, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 230/2022

 39. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al prefectului
județului Alba a suprafeței de100 mp teren intravilan înscris în CF.nr.74424 – Alba Iulia cu
nr.topo. 1599/1/2, 1599/2/2, 1600/2  situat în Alba Iulia, str.Moldovei nr.5, Județul Alba  în
favoarea numitelor Breaz Maria și Boboș Aurelia Mihaela
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – sef Serviciu comuniatr pentru cadastru si
agricultura - care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Alexandru Nicola: „Este vorba de atribuire prin ordin al prefectului a suprafeței
de 100 mp aferent construcțiilor.”
 Nanu  Dana  Elisabeta:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost  votat  cu 18 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel,
Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu
Alin, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 231/2022

 40. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin Ordin al Prefectului
județului Alba a cotei de  12/799 mp teren intravilan  înscris în CF.nr.72218 – C1-U9  Alba
Iulia cu nr.topo.2959/11/IV situat în Alba Iulia, str.Aleea Brazilor  Bl.B5, Ap.4, Județul  Alba  în



favoarea numitei  Damian Livia
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – sef Serviciu comuniatr pentru cadastru si
agricultura - care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Alexandru Nicola: „Același lucru. Aferent apartamentelor de data aceasta.”
 Nanu  Dana  Elisabeta:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost  votat  cu 18 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel,
Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu
Alin, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 232/2022

 41. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin Ordin al Prefectului
județului Alba a suprafeței de 281 mp teren intravilan înscris în CF.nr.80033– Alba Iulia cu
nr.topo. 4354/49/1 situat în Alba Iulia,  str.Cetății  nr.1A, Județul Alba  în favoarea numitei
Marșu Valeria       
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – sef Serviciu comuniatr pentru cadastru si
agricultura - care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Alexandru  Nicola:  „Tot  atribuire  prin  ordin  al  prefectului  –  terenul  aferent
construcțiilor.”
 Nanu  Dana  Elisabeta:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost  votat  cu 18 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel,
Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu
Alin, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 233/2022

 42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 40/2022 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, începând cu semestrul II al anului şcolar 2021 – 2022, cu modificările şi completările



ulterioare
 Se 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."
 Nanu Dana Elisabeta: ”Practic este o suplimentare.”
 Marius Filimon: ”Se suplimentează cu trei burse: una la Liceul Sportiv și două la
Liceul Economic.” 
 Nanu  Dana  Elisabeta:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost  votat  cu 18 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel,
Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu
Alin, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 234/2022

 44. Proiect de hotărâre  privind îndreptarea unei erori materiale  din preambulul și din
actele preparatorii Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 79/2022 privind
propunerea de ”Relocare și construire monument de for public”, județul Alba, Alba Iulia,
str. Unirii, FN.  
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Damian – arhitect șef -   care prezintă proiectul de
hotărâre precum și raportul de specialitate. 
 Se dă cuvântul d-lui  Dumitru Nicolae Alexandru – presedinte  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.
 Dumitru  Nicolae  Alexandru:  ”Comisia   a  avizat  favorabil   acest  proiect  de
hotărâre și  avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Alexandru Damian: „
 Nanu  Dana  Elisabeta:  “Discutii?  Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?
Impotriva? Abtineri?”
 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  18 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa, Rotar Corina, Sandu
Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 235/2022 

 45. Proiect de hotărâre privind  înaintarea către Guvernul României a Notei privind
aprobarea transmiterii  de către Guvern,  prin Secretariatul  General  al  Guvernului,  a unei
cereri către Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, în  scopul adoptării de către acesta a



unei hotărâri privind trecerea imobilelor înscrise în Cartea funciară nr. 115981, respectiv nr.
115982 Alba Iulia din domeniul public al Municipiului Alba  Iulia  în domeniul public al
Statului și darea în administrarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice
„Transelectrica” S.A., în vederea realizării obiectivului de investiții „deviere linie aeriană de
energie electrică LEA 220kV d.c. Mintia – Alba Iulia / Alba Iulia - Șugag, LEA 220kV d.c.
Cluj Florești - Alba Iulia / Alba Iulia – Gâlceag”.  
 Se dă cuvântul d-nei Mihaela Petcu – consilier Serviciul administrație publică
locală, juridic, contencios – care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu – președinte comisie  -
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.”  
 Mihaela Petcu: ”Aceasta este procedura.”  
 Nanu  Dana  Elisabeta:  “Discutii?  Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?
Impotriva? Abtineri?”
 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  18 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă
Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa, Rotar Corina, Sandu
Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 236/2022 

 46. Proiect de hotărâre  privind revocarea Hotărârii nr. 13/2022 a Consiliului local al
municipiului Alba Iulia cu privire la  aprobarea Acordului de Cooperare între Municipiul
Alba Iulia și Asociația „Micul Prinț” Alba Iulia și a contribuției aferente anului 2022.  
 Domnul Primar Pleșa Gabriel prezintă proiectul de hotărâre.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu – președinte comisie  -
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.”  
 Pleșa Gabriel: ”Asta este o poveste fără sfârșit. Noi va trebui să revocăm. Am
primit o nouă adresă  prin care va trebui să luăm această decizie. Dacă nu, categoric se
va ataca  în contencios administrativ de Prefectură și se va suspenda oricum hotărârea.
Chiar azi dimineață înainte de ședință am vorbit cu administratorul, d-na Delia Crișan de
la Micul Prinț. Sigur, e o situație acolo destul de încurcată. Pentru că, practic acele
doamne, cele 17 doamne nu și-au mai primit banii de trei luni de zile. Noi, știți că
imediat  ce  am  primit  această  lovitură  de  la  Prefectură  am  făcut  această  ședință



extraordinară în care, până în 9 mai pe legea 350 se pot depune proiecte. Sigur vor
depune și  dânșii.  Sperăm că  se  vor  califica.  Dar  până  se  încheie  contract  pe  350,
probabil vom ajunge la jumătatea lunii mai. Și abia după încheierea procedurii se pot
face plăți. Deci, într-adevăr e o situație dificilă. Ei au încercat să suplinească. Mai aveau
cu 2%. Mai aveau niște fonduri și au dat undeva la 25% din bani. În schimb nu au virat
nimic la ITM. Îi paște acum și un control de la ITM și probabil amenzi. Situația este
grea dar nu avem altă soluție. Sincer, aici dacă aveam timpul necesar, mă duceam în
instanță. Eram chiar curios cui dădea dreptate instanța. Dar nu ne putem permite acest
lucru pentru că orice întârziere duce la neplata acestor femei care ar putea să plece într-o
zi.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Nefiind atacată, de ce nu se pot da banii? Ea e în vigoare
momentan.”
 Pleșa Gabriel: ”Prefectura a zis: domnule, nu e ok! A plecat doamna Teofila Țîr.
Din păcate nu poate să facă plăți pentru că  Curtea de Conturi le poate considera ilegale.
Pentru că Prefectura a atacat această hotărâre.”
 Sandu  Cornel  Stelian:  ”Încă  nu  a  atacat-o.  Ne-a  făcut  nouă  sesizare  să  o
retragem.”
 Pleșa  Gabriel:  ”Nu.  Este  o  plângere  prealabilă.  Este  clar  că  ei  vor  ataca  în
contencios. Și atunci, oricum la asta ajungem. Și am zis să facem procedura pe 350, să
nu mai pierdem vremea. Și să deblocăm această situație.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Dar nu e atacată! Încă e în vigoare!”
 Pleșa Gabriel: ”Noi am încercat pe toate căile, dar nu. Rămân  fermi pe poziție.
Când am votat bugetul municipiului, când am alocat bani  pentru Micul Prinț nu ne-au
zis nimic apropo de legalitate. Când am votat proiectul cu 700 de mii cu Micul Prinț, au
trecut două sau trei luni de zile  până ne-au spus că nu este în regulă. Între timp și-a
produs efecte. Sigur. De ce, de ce, de  ce? Sigur, sunt întrebări  care sunt retorice la ora
aceasta. Eu regret foarte mult acest lucru și până la urmă și dumneavoastră. A creat niște
probleme acolo unde nu ne-am așteptat niciunde.
 Eu zic în felul următor. M-am tot gândit cu colegii mei care este calea  cea mai
ușoară. Ca să nu se atace în contencios, azi este ultima ședință în care putem să revocăm
hotărârea. Și cu durere în suflet  vă spun că trebuie să o facem. Sigur, dumneavoastră
hotărâți.”
 Sergiu  Nicolae  Vârtei:  ”Am  și  eu  o  discuție.  Deci,  pe  ce  înseamnă  adresa
Prefecturii, dânșii nu ne-au spus să revocăm. Au spus că în ceea ce privește tehnica
legislativă,  nu au fost  menționate prevederile legii  nr.  350.  întrebarea mea este.  Nu
putem să modificăm hotărârea respectivă cu inserarea unei prevederi din legea 350?”
 Pleșa Gabriel: ”Păi, noi am făcut-o. Adică, am dat o altă hotărâre prin care am
pornit procedura pe 350.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Bun. Dar apropo de ceea ce zice domnul Sandu. Ceea ce
s-a întâmplat până acum, de la momentul în care hotărârea a fost dată, ea până când nu
își încetează efectele, fie că este suspendată ca urmare a atacării de către Prefect ...”
 Pleșa Gabriel: ”Vă referiți la plăți?”
 Segiu Nicolae Vârtei: ”Da.”
 Pleșa  Gabriel:  ”E  o  discuție  pe  care  vă  rog  să  mă  ajutați  cu  argumente,  să
discutăm și cu financiarul  și cu cei cu viza de la control financiar preventiv. Că au oprit



imediat ce am primit adresa prima de la Prefectură.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Domnule Primar! Dacă vine Curtea de Conturi, verifică și
anul trecut și zice că oricum a fost ilegal.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Verifică cu cinci ani în urmă.”
 Pleșa Gabriel: ”Stați puțin. Ei vor verifica dacă am făcut plăți conform hotărârii.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Bun. Și am făcut plăți conform hotărârii!”
 Pleșa Gabriel: ”Dar între timp ai fost atenționat că nu e în regulă hotărârea.”
 Sandu  Cornel  Stelian:  ”Bun!  Dacă  plățile  de  anul  acesta  nu  sunt  în  regulă,
înseamnă că nici plățile de anul trecut nu au fost în regulă.”
 Pleșa Gabriel: ”Dar nu a fost contestată hotărârea. Domnule avocat! Chiar o să vă
rog zilele astea. Săptămâna viitoare chiar vreau să am o discuție cu financiarul ca să
vedem dacă putem face plăți. Eu chiar m-aș bucura.”
 Corina Rotar: ”Hai să nu o revocăm atunci!”
 Pleșa Gabriel: ”Trei sau patru luni când a fost în vigoare și a produs efecte. ...”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Eu vreau să vă spun că pe 350 e mult mai complicat.
Acolo trebuie să încheiem un contract. Contractul trebuie să aibă la bază niște proiecte.
Și mai mult decât atât, avem un articol 15 pe transparență și publicitate în 350 care
spune  foarte  clar.  Autoritatea   finanțatoare  stabilește  un  program anual  propriu  de
acordare de finanțări nerambursabile în condițiile prezentei legi, în termen de  cel mult
30 de zile de la aprobarea bugetului. Mai suntem în termenul acesta? Avem un astfel de
program?”
 Nanu Dana Elisabeta: ”Noi am alocat-o atunci!”
 Sergiu  Nicolae  Vârtei:  ”Nu  vreau  să  ne  punem  de-a  curmezișul  împotriva
Prefecturii. Dar este clar că finanțarea aceasta este necesară. Fără finanțarea aceasta,
toate persoanele respective care funcționează ca îngrijitoare nu vor mai putea  fi plătite.
Încă odată. Aici este chestie de șapte ani. Nu este interes să nu se dea acești bani. Nici
Prefectura nu cred că are interesul acesta. Doar că acum au constat că lipsește ceva  din
hotărâre.  Pentru că ei  nu spun că hotărârea este  nelegală.  Ei  spun că în conținutul
hotărârii nu este menționată legea 350 ca și condiție de finanțare.”
 Medrea Bogdan: ”Și nu putem ca să o completăm? E foarte simplu.”
 Sergiu  Nicolae  Vârtei:  ”Păi,  asta  ziceam  și  eu.  Nu  există  varianta  asta  să
completăm hotărârea? În adresă nu spun revocați hotărârea! Să procedați la revocarea
sau la modificarea și  completarea corespunzătoare a hotărârii.  Noi am ales varianta
prima de revocare. Nu o dezbatem pe cea de a doua? Să vedem dacă există posibilitatea
modificării sau completării hotărârii.”
 Pleșa  Gabriel:  ”Să  vină  doamna  Rânghet  că  vreau  să  știți  părerea  dânsei,  a
juridicului  care pune viză. Domnul secretar e aici.”
 Gavrilă Paven Ionela: ”Din punctul meu de vedere nu putem pentru că deja a
început cealaltă procedură de selecție a proiectelor. Deci, cumva noi am recunoscut că
trebuie să urmăm altă cale. Completarea bazei legale înseamnă semnarea unui contract.
Acel  contract  trebuie  să  parcurgă  niște  pași  pentru  a  fi  semnat.  Procedura  este  în
derulare. Noi cumva dublăm ceea ce se întâmplă. Deja suntem cu dublă măsură. Din
punct de vedere juridic.”
 Pleșa Gabriel: ”Haideți, doamna director! Suntem la discuția cu revocarea  Micul
Prinț. Dacă sunteți drăguț să mai repetați odată, domnul consilier!”



 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Întrebarea mea vine, bazându-se pe adresa Prefecturii.
Prefectura  ne  spune  să  procedăm  la  revocarea  sau  modificarea  sau  completarea
corespunzătoare a hotărârii. Putem să facem modificarea sau completarea hotărârii?”
 Georgeta Rânghet: ”Nu avem temei legal pe care să finanțăm Micul Prinț. 350
înseamnă alocarea unor sume de bani în program de finanțare nerambursabilă, al unor
organisme care nu știm cine sunt. Noi am prevăzut planul pe 2022 pe diverse paliere de
finanțare. Educație, sport, diverse, cultură. Eu nu pot să spun că dau bani la Micul Prinț
pentru că eu nu știu cine depune proiecte. Poate nu se încadrează, poate nu câștigă. 350
e singura modalitate  de a fi finanțate organismele acestea neguvernamentale. Dar eu nu
pot să spun acum că va câștiga Micul Prinț. Eu nu pot să modific hotărârea asta și să
spun că va fi finațat pe 350. E un concurs de dosare.”
 Medrea Bogdan: ”Nu putem să îl retragem de pe ordinea de zi? Și să dăm forma
juridică  că văd că sunt tot felul de idei.”
 Georgeta Rânghet: ”350 e singura formă.”
 Pleșa Gabriel: ”Doamna director! Sincer! Spuneți-ne ca să știm. Trebuie revocată
azi? Sau trebuie doar să încercăm să modificăm?”
 Georgeta Rânghet: ”Ca să modifici, trebuie să ai un alt temei legal care să îți
permită să faci finanțarea. Ori eu nu știu!”
 Sergiu Nicolae  Vârtei: ”Înafară de legea 350.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Deci, o revocăm.”
 Nanu Dana Elisabeta: ”Atunci, faceți un amendament, domnul Vârtei?”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Nu.”
 Nanu  Dana  Elisabeta:  „Supun  la  vot  proiectul.   Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 Nanu  Dana  Elisabeta:  “Discutii?  Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?
Impotriva? Abtineri?”
 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 14 voturi pentru  Dumitru Nicolae
Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Horșa
Ionuț,  Marean Vasile Claudiu, Medrea Petru Gabriel,  Oltean Sabina Larisa, Rotar Corina,
Sandu Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan și
4 abțineri Bărbuleț Narcisa Ioana, Medrea Bogdan, Nanu Dana Elisabeta, Stanciu Alin.

 S-a adoptat Hotărârea nr. 237/2022 

 47. Proiect de hotărâre privind deplasarea delegației Municipiului Alba Iulia în orașul
înfrățit Alessandria din Italia, în perioada 1 – 5 mai 2022.        
 Dl Primar Pleșa Gabriel prezintă proiectul de hotărâre.
 Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Pleșa Gabriel: ”O să prezint eu proiectul. Abia ieri am primit această invitație.
Aceste zile ale orașului Alessandria se desfășoară în perioada  2 – 5 iunie. Am discutat
cu domnul Popescu. Se duce dânsul. Deci, e domnul Haneș Petru – șofer. Și am zis să



mai vină doi consilieri locali. Din câte am întrebat, nimeni nu și-a exprimat dorința să
vină.  E cineva dintre dumneavoastră care ar vrea să meargă în această deplasare? Că de
aceea nu am trecut nimeni.”
 Nanu Dana Elisabeta: ”Paul Victor Florea?”
 Paul Victor Florea: ”O să îmi studiez agenda exact.”
 Pleșa Gabriel: ”Domnule consilier! Mergeți?”
 Dumitru Nicolae Alexandru: ”Mai pot să fac o propunere? Pe doamna Nanu.”
 Nanu Dana Elisabeta: ”Nu. Mulțumesc.”
 Pleșa Gabriel: ”Înafară de domnul Florea mai este cineva? Că dacă nu, o să trimit
un consilier de la cabinet. Atunci, cred că putem vota așa. Cele trei persoane plus un
consilier de la cabinet.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Dar trebuie să modificați proiectul.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Fac un amendament să se modifice proiectul.”
 Pleșa  Gabriel:  ”Un  consilier  local  plus  un  consilier  cabinet  primar.  Mergeți
domnul Florea?”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Amendamentul meu sună așa: dacă merge domnul
consilier Florea, amendamentul este un consilier local și un consilier cabinet Primar.
Dacă nu merge, doi consilieri de la Cabinet Primarului și fără consilier local.”
 Nanu Dana Elisabeta: “Discutii? Supun la vot  amendamentul  d-lui consilier
Raul Sebastian Tudorașcu. Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?”
 “Fiind supus la vot, amendamentul  a fost votat  cu  18 voturi pentru Bărbuleț
Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela,  Horșa Ionuț,  Lupea Ioan Gabriel,  Marean Vasile Claudiu, Medrea
Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Rotar Corina,
Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
 Nanu Dana Elisabeta: “Supun la vot proiectul  cu amendamentul votat.  Cine
este pentru? Impotriva? Abtineri?”
 “Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentul a fost votat cu  18 voturi pentru
Bărbuleț Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor,
Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu,
Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Rotar
Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 238/2022 

 Nanu  Dana  Elisabeta:  „Dacă  mai  sunt  alte  discuţii?  Dacă  nu  sunt,  declar  şedinţa
închisă.”

Alba Iulia,  27 aprilie  2022

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        SECRETAR general
                        Consilier                                                     Marcel Jeler 
                  Nanu Dana Elisabeta

 


