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Încheiat azi 27 octombrie 2021 în cadrul şedinţei ordinară publică a Consiliului
Local al municipiului  Alba-Iulia.
 Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  1728/2021 a  Primarului
municipiului Alba Iulia, publicată în ziarul local Unirea în data de 22 octombrie 2021.
 Lucrările şedinţei ordinară a Consiliului Local sunt publice.”

Marcel: ”La ședință sunt prezenți un număr de 20 consilieri. Lipsește domnul
consilier  Holhoș  Teodor.  Domnul  consilier  a  anunțat  că  nu  participă  la  ședință.
Doamna  consilier  Oltean  Larisa  Sabina,  domnul  consilier  Fulea  Ioan,  domnul
consilier  Lupea  Gabriel  precum  și  domnul  consilier  Dumitru  Nicolae  Alexandru
participă la  ședința de  consiliu  în  regim  de  videoconferință.  În  consecință,
modalitatea de vot pentru această ședință pentru domnii consilieri care participă în
regim de videoconferință, va fi prin exprimare verbală. Așadar, ședința noastră este
legal constituită.”

  Supun la vot  procesul verbal, dacă nu aveți contestații pe marginea lui, al
ședinței anterioare.  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Claudiu, Medrea
Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu
Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”   
 Marcel Jeler: ”Dau cuvântul domnului președinte ales Sergiu Nicolae Vârtei.”

Sergiu Nicolae Vârtei: ”Vă propun modalitatea de vot pentru această ședință
votul deschis prin ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind  supus  la  vot,  această  propunere  a  fost  votată cu  20  voturi  pentru
Bărbuleț  Narcisa  Ioana,  Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius,  Florea Paul
Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean
Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina
Larisa,  Popescu Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu Cornel  Stelian,  Stanciu Alin,
Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”    

Sergiu Nicolae Vârtei: ”Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la
lucrările şedinţei noastre participă: domnul Primar Pleșa Gabriel, d-na Teofila Țîr –
director  executiv Direcția cheltuieli,  d-na Maria  Seeman – manager  public,   d-na
Andreea  Giurgiu  –  consilier  Compartiment  învățământ,  proceduri  administrative,
d-na Claudia Cânța – șef Serviciu investiții  și  lucrări  publice,  dl.  Lucian Suciu –
consilier Serviciu administrare drumuri și utilități publice,  dl. Damian Alexandru –
arhitect șef, d-na Mioara Bogdan – șef Serviciu administrarea domeniului public și
privat, dl.  Alexandru  Nicola  –  şef  Serviciu  public  comunitar  pentru  cadastru  şi



agricultură,  d-na  Mihaela  Petcu  –  consilier  Serviciul  administrație  publică  locală,
juridic, contencios,  d-na Bucur Beatrice  -  precum şi presa.”
 Pleșa Gabriel: ”Pe ordinea de zi avem 32 de proiecte.  Suplimentar au fost
introduse 4 proiecte:
 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 348/2021 a Consiliului
local  al  municipiului  Alba  Iulia  cu  privire  la  aprobarea  cuantumului  burselor  și
numărul acestora care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe
raza municipiul Alba Iulia pentru anul şcolar 2021 - 2022. 
 34. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanului Consiliului local al
municipiului Alba Iulia în calitate de membru în Comisia de evaluare a probei de
interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de
învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia.
  35. Proiect de hotărâre privind  participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul
proiectului  „RISE  -  cReștem  Integritatea,  tranSparența  și  Etica  în  administrația
publică  locală!“,  cod  SIPOCA/MySMIS  nr.  1130/152084,  proiect  finanțat  prin
Programul  Operațional  Capacitate  Administrativă,  Axa  prioritară  2:  Administrație
publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea
transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.
 36. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul
proiectului  „Eficiență  energetică  și  confort  sporit  în  cadrul  Căminului  rezidențial
pentru persoane vârstnice din Alba Iulia“, depus spre finanțare în cadrul Programului
pentru  Energie  în  România,  Apel  2.1:  ‘Capacitate  sporită  de  furnizare  a  energiei
regenerabile’ – Geotermală, Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, în parteneriat cu
S.C. Societatea de Inginerie Sisteme S.A. (S.C. SIS S.A.).
  Proiect de hotărâre nr. 7 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului
general estimativ pentru Proiectul “ CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE
LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA” în vederea depunerii  în
cadrul  Programului  Național  de  Investiții  „Anghel  Saligny”  a  fost  retras  de  pe
ordinea de zi.
 Supun  aprobării  dumneavoastră  proiectul  ordinii  de  zi  cu   modificările  și
completările aduse. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?” 
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 20 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă  Paven Ionela,  Horșa Ionuț,  Lupea Ioan Gabriel,  Marean Claudiu,  Medrea
Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu
Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  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.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”La următoarele proiecte nu particip la dezbatere și la
vot:
 14. Proiect de hotărâre privind acțiunea de refacere ecologică prin populare cu
pește a Râului Mureș 



 17.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  planului  urbanistic  de  detaliu
CONSTRUIRE IMOBILE CU FUNCTIUNI  MIXTE (LOCUINTE COLECTIVE,
BIROURI, DOTARI PUBLICE) SI IMPREJMUIRE. DEMOLARE CONSTRUCTII
EXISTENTE, judetul Alba, localitatea Alba Iulia, Bulevardul REPUBLICII, nr. 32,
solicitant BONTA ALIN OLIVIU pentru SC FIRMAMENTUM SRL 
 24. Proiect de hotărâre privind  revocarea Hotărârii nr.273/2021 a Consiliului
local cu privire la aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Uniunea Artiștilor
Plastici din România – Filiala Alba a unui spațiu (birou) din componența spațiului
comercial (Galeriile de Artă), situat în Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, bl.M9,
ap.27, parter
 Sandu  Cornel  Stelian:  ”La  proiectul  nr.  34.  Proiect  de  hotărâre  privind
desemnarea reprezentanului Consiliului local al municipiului Alba Iulia în calitate de
membru în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de
director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din
municipiul Alba Iulia.”

Oltean  Larisa  Sabina:  ””La  proiectul  nr.  34.  Proiect  de  hotărâre  privind
desemnarea reprezentanului Consiliului local al municipiului Alba Iulia în calitate de
membru în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de
director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din
municipiul Alba Iulia.”

Pleșa Gabriel: ”Și acum vă prezint următoarea

         ORDINE DE ZI: 
 
 1.  Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  general  de  venituri  și
cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2021
 2.  Proiect  de  hotărâre  privind execuția  bugetului  general  de  venituri  și
cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe trimestrul III al anului 2021
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 357/2021 a Consiliului
local
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 162/2021 a Consiliului
local
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general
estimativ  pentru  Proiectul  “RETEA  DE  CANALIZARE  PLUVIALA  PENTRU
DESCARCAREA  CANALELOR  COLECTOARE  HC762  SI  HC1134  DIN
LOCALITATEA MICESTI, MUNICIPIUL ALBA IULIA IN EMISARUL NATURAL
AMPOI” în  vederea  depunerii  în  cadrul  programului  Național  de  Investiții  „Anghel
Saligny”
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general
estimativ pentru Proiectul "EXTINDERE RETEA APA SI CANALIZARE ZONA EMIL
RACOVITA,  STRAZILE:  E.  RACOVITA,  AL.  ODOBESCU,  P.  ISPIRESCU,  GR.
ANTIPA, HUMULESTI,  S.  MINDRESCU, AL. VLAHUTA, D.  BOLINTINEANU,
CENADE, EP. E. BARDAS, V. BABES” în vederea depunerii în cadrul programului
Național de Investiții „Anghel Saligny” 
 7.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  cererii  de  finanțare  și  a  devizului



general estimativ pentru Proiectul  “ CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE
LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA” în vederea  depunerii  în
cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” - proiectul este retras de
pe ordinea de zi.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat
între UAT Județul Alba,  UAT Municipiul Alba Iulia si UAT Comuna Ighiu pentru
realizarea obiectivului de investiții CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE
LATURA DE  NORD  A MUNICIPIULUI  ALBA IULIA  în  vederea  depunerii  în
cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 9.  Proiect  de  hotărâre privind aprobarea  devizului  general  actualizat  pentru
realizarea  obiectivului  de  investiții  CONSERVAREA,  RESTAURAREA  SI
VALORIFICAREA  DURABILĂ  A  “PALATULUI  PRINCIPILOR  DIN  ALBA-
IULIA” – CENTRU EXPOZIȚIONAL CORP PRINCIPAL “E” 
 10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea declansarii procedurii de expropriere
a unor imobile terenuri situate in Alba Iulia, str. Alcala de Henares (etapa I ), situate
pe  amplasamentul obiectivului  “MODERNIZARE  STRĂZI  ZONE  DE
DEZVOLTARE MUNICIPIUL ALBA IULIA LOT 1 – Alcala de Henares (inclusiv
legătura cu Str. Gheorghe Șincai), Gârda, Drăgășani, Zăvoi, Lupșa, Calistrat Hogaș,
Abrudului, Vidra, Albac, Stadionului, Cornel Medrea, Calea Labului, Meteș, Lotru”  

11.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordului  de  parteneriat  între
Municipiul Alba Iulia și Asociația Code For Romania
 12.  Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  salariilor  de  bază  personalului
contractual  din  cadrul  Direcției  Creșe  aflat  în  subordinea  Consiliului  local  al
municipiului Alba Iulia, începând cu data de 1 noiembrie 2021
 13.  Proiect  de hotărâre  privind actualizarea programului  de transport  public
local de persoane pentru zona tarifara ” zona 1 municipiul Alba Iulia” 
 14. Proiect de hotărâre privind acțiunea de refacere ecologică prin populare cu
pește a Râului Mureș 
 15.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării  unui  sprijin  financiar
Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia
 16.  Proiect  de hotărâre  privind suplimentarea bugetului  pentru susținerea și
promovarea culturii scrise
 17.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  planului  urbanistic  de  detaliu
CONSTRUIRE IMOBILE CU FUNCTIUNI  MIXTE (LOCUINTE COLECTIVE,
BIROURI, DOTARI PUBLICE) SI IMPREJMUIRE. DEMOLARE CONSTRUCTII
EXISTENTE, judetul Alba, localitatea Alba Iulia, Bulevardul REPUBLICII, nr. 32,
solicitant BONTA ALIN OLIVIU pentru SC FIRMAMENTUM SRL
 18.  Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  planului  urbanistic  de  detaliu
CONSTRUIRE  CABINET  MEDICAL  OFTALMOLOGIC  LA  PARTER  CU
LOCUINTA FAMILIALA (Etaj) SI IMPREJMUIRE, judetul Alba, localitatea Alba
Iulia, Strada CALEA MOŢILOR, nr. 182, solicitant PLATON MARIUS BOGDAN,
PLATON MONICA PETRUTA 
 19.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  planului  urbanistic  de  detaliu
CONSTRUIRE  LOCUINTA  UNIFAMILIALA  A  DOUA  LOCUINTA  PE
PARCELA,  udetul  Alba,  localitatea  Alba  Iulia,  Strada  OCNELE  MARI,  nr.  23,



solicitant MODOL CONSTANTIN, MODOL CAMELIA 
 20.  Proiect  de  hotărâre  privind  admiterea  plângerii  prealabile  formulate  de
doamna  Popa  Victoria,  in  sensul  revocarii,  in  parte,  a  HCL nr.  185/2021 privind
aprobarea  planului  urbanistic  zonal:,,ELABORARE  PUZ  –  MODERNIZARE
STRAZI  IN  ZONA  DE  NORD  A  MUNICIPIULUI  ALBA IULIA (MICESTI-
BARABANT) – REGLEMENTARE URBANISTICA TRAMA STRADALA: LOT I,
LOT II, LOT III”, in sensul eliminarii drumul public (prelungirea strazii Somes catre
strada Padurii) de pe terenul cu numarul cadastral 87413 
 21.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea Regulamentului  de  organizare  şi
funcţionare al parcărilor publice de reşedinţă  aflate pe raza municipiului Alba Iulia   

22.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  casării dispozitivelor  speciale  de
marcat cu amprentă dreptunghiulară aflate în evidența Ocolului Silvic Sebeș R.A.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de
închiriere nr.81547/2011 încheiate  între municipiul  Alba Iulia și  SC VODAFONE
ROMÂNIA SA 
 24. Proiect de hotărâre privind  revocarea Hotărârii nr.273/2021 a Consiliului
local cu privire la aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Uniunea Artiștilor
Plastici din România – Filiala Alba a unui spațiu (birou) din componența spațiului
comercial (Galeriile de Artă), situat în Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, bl.M9,
ap.27, parter
 25. Proiect de hotărâre privind  acceptarea donaţiei  făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia,  strada Lalelelor  
 26. Proiect de hotărâre privind  acceptarea donaţiei  făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia,  strada Spiru Haret
 27. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației  cadastrale de dezlipire
asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Iasilor
 28.   Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului  de  expertiză  tehnică
judiciară efectuată în Dosar nr. 6213/176/2019 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
 29. Proiect de hotărâre privind  parcelarea unui imobil (teren) situat  în Alba
Iulia, str. Vasile Goldiș 
 30.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  documentațiilor  cadastrale  de
apartamentare  asupra  unor  imobile  (balcoane)  situate  în  Alba  Iulia  strada  Vasile
Goldiș, nr. 8B 
 31. Proiect de hotărâre privind  respingerea plângerii prealabile  înregistrată la
Primăria  municipiului  Alba  Iulia  sub  nr.111552/28.09.2021,  formulată  de  către
domnul Trifan Macavei  împotriva Hotărârilor nr. 254/2018, 267/1999 și  165/2001,
aprobate de către Consiliul Local al municipiului Alba Iulia 

 32. Diverse 
 a) Raport de deplasare nr. 120781/19.10.2021
 b) Adresa nr. 119093/2021 din partea domnului Gligor Lungan Ștefan  

 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 348/2021 a Consiliului
local  al  municipiului  Alba  Iulia  cu  privire  la  aprobarea  cuantumului  burselor  și
numărul acestora care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe



raza municipiul Alba Iulia pentru anul şcolar 2021 - 2022. 
 34. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanului Consiliului local al
municipiului Alba Iulia în calitate de membru în Comisia de evaluare a probei de
interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de
învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia.
  35. Proiect de hotărâre privind  participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul
proiectului  „RISE  -  cReștem  Integritatea,  tranSparența  și  Etica  în  administrația
publică  locală!“,  cod  SIPOCA/MySMIS  nr.  1130/152084,  proiect  finanțat  prin
Programul  Operațional  Capacitate  Administrativă,  Axa  prioritară  2:  Administrație
publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea
transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.
 36. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul
proiectului  „Eficiență  energetică  și  confort  sporit  în  cadrul  Căminului  rezidențial
pentru persoane vârstnice din Alba Iulia“, depus spre finanțare în cadrul Programului
pentru  Energie  în  România,  Apel  2.1:  ‘Capacitate  sporită  de  furnizare  a  energiei
regenerabile’ – Geotermală, Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, în parteneriat cu
S.C. Societatea de Inginerie Sisteme S.A. (S.C. SIS S.A.). 

 1.  Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  general  de  venituri  și
cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2021

Se dă cuvântul doamnei Teofila Țâr – director executiv Direcția cheltuieli precum
și d-nei Claudia Cânța – șef Serviciu investiții 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 Țâr: ”În plus față de materialele prezentate, pentru că am primit extrasele
doar azi dimineață, avem și niște modificări. Sume de la UE pentru un proiect care se
numește RISE. Deci, la partea de venituri cu 23,36 mii lei. Și la partea de cheltuieli –
capitolul 51 cu aceeași sumă.
 Pe urmă, la capitolul 68 – plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul
curent. Plăți din VMG. Sunt cuprinse pe minus la cap. 68 cu 0,90 și cu plus la alte, la
capitolul 51 – alte transferuri cu 0,90.
 O altă modificare, de pe capitolul 84 – bunuri și servicii, reparații curente, suma
de 55 mii lei a fost scăzută și plusat pe capitolul 65 pentru una din școli. La o reparație
de 55 mii lei.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Am văzut la punctul IV, litera ”g„ - alte cheltuieli de
investiții.  Mă interesează  mai  mult  sistemul  de  supraveghere  stradal.  Este  pe  toate
arterele principale?”
 Claudia Cânța: ”Pe cele cinci artere principale.Și intrările principale din oraș.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”O rugăminte tehnică. Am participat la ședință on line
luna trecută. Dacă ești on line, tot ce se vorbește în sală și nu e microfonul pornit, în on



line colegii noștri nu aud absolut nimic.”  
 Sergiu Nicolae  Vârtei:  ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă  Paven Ionela,  Horșa Ionuț,  Lupea Ioan Gabriel,  Marean Claudiu,  Medrea
Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu
Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
 
 S-a adoptat Hotărârea nr.  391/2021

Părăsește sala de ședință domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu.

 2.  Proiect  de  hotărâre  privind execuția  bugetului  general  de  venituri  și
cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe trimestrul III al anului 2021 

Se dă cuvântul doamnei Teofila Țâr – director executiv Direcția cheltuieli precum
și d-nei Claudia Cânța – șef Serviciu investiții 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."

Sergiu Nicolae Vârtei:  „Supun la vot proiectul  de hotărâre.  Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă  Paven Ionela,  Horșa Ionuț,  Lupea Ioan Gabriel,  Marean Claudiu,  Medrea
Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu
Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 392/2021

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 357/2021 a Consiliului
local
 Se dă cuvântul d-nei Andreea Man – șef Serviciu Resurse umane – administrativ
care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Andreea  Man:  ”Bună  ziua.  Modificarea  pe  care  o  propunem azi  este  doar  a
timpului, respectiv termenul de realizare. Se intră în două etape. Prima etapă cuprinde
cabinetul primarului, a viceprimarului. Iar celelalte, exact cum a fost  și în hotărârea
inițială 1 ianuarie 2022, pentru care este nevoie de un timp mai mare pentru a putea pune
în aplicare toate procedurile.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Aici am găsit o prevedere în codul administrativ. Articolul



408 care spune așa: ”Pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcţionarilor publici,
în cuprinsul actelor normative sau administrative privind modificări ale organigramei,
reorganizări sau desfiinţări de structuri, în situaţia în care sunt afectate şi funcţii publice,
autorităţile şi instituţiile publice iniţiatoare din administraţia publică centrală şi locală
sunt  obligate  să  prevadă  un  termen  de  minimum  30  de  zile  în  vederea  aplicării
procedurilor legale prevăzute de prezentul cod.” Cu alte cuvinte, nu putem să luăm  o
hotărâre cu aplicare  de l  noiembrie 2021. Părerea mea. Trebuie minim 1 decembrie. Ca
să respectăm legea, trebuie să facem un amendament la acest proiect.”
 Marius Filimon: ”Faci tu acest amendament?”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Eu îl fac dar cu rezerva  că nu îl pot face în scris.”
 Pleșa Gabriel: ”Pot să propun eu ca și inițiator?”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Da.”
 Andreea Man: ”Atunci proiectul va intra începând cu data de 1 decembrie – prima
etapă. Și a doua etapă  cu 1 ianuarie 2022.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Eu numai vreau să spun că nu are aviz de comisie. Că
nu era când am făcut noi comisie.”
 Andreea Man: ”Nu este aviz de comisie.”
 Marcel Jeler: ”V-aș ruga să vă propunțați.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Votăm acum comisia juridică. Din punctul meu de vedere
trebuie să dăm avizul comisiei. Că e pozitiv, că e negativ ... trebuie să îl dăm.”
 Nanu Dana Elisabeta: ”Pe proiectul inițial.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”În comisia juridică avizul este negativ. Pentru că nu era
făcut  amendamentul.  Și  atunci,  avizul  este  ca fiind  negativ,  dar  supunem la  vot  cu
amendament.”
 Marcel  Jeler:  ”Fără  amendament.  Cu  propunerea  de  modificare  a  domnului
Primar.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Vă propun să trecem la vot.  Supun la vot proiectul de
hotărâre  cu  propunerea  făcută  de  domnul  Primar.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 20 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă  Paven Ionela,  Horșa Ionuț,  Lupea Ioan Gabriel,  Marean Claudiu,  Medrea
Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu
Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea  393/2021
 
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 162/2021 a Consiliului
local
 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:  ”Este  vorba  de  redistribuire  între  lucrările  de  investiții  pentru
cheltuielile  de  lucrări.  Excedentul  trebuie  să  fie  consumat.  L-am  repartizat  pentru
platformele subterane.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Discuții? Nu sunt.  Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 20 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă  Paven Ionela,  Horșa Ionuț,  Lupea Ioan Gabriel,  Marean Claudiu,  Medrea
Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu
Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea  394/2021

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general
estimativ  pentru  Proiectul  “RETEA  DE  CANALIZARE  PLUVIALA  PENTRU
DESCARCAREA  CANALELOR  COLECTOARE  HC762  SI  HC1134  DIN
LOCALITATEA MICESTI, MUNICIPIUL ALBA IULIA IN EMISARUL NATURAL
AMPOI” în  vederea  depunerii  în  cadrul  programului  Național  de  Investiții  „Anghel
Saligny”
 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." 
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Discuții? Nu sunt.  Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 20 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă  Paven Ionela,  Horșa Ionuț,  Lupea Ioan Gabriel,  Marean Claudiu,  Medrea
Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu
Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea  395/2021 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general
estimativ pentru Proiectul "EXTINDERE RETEA APA SI CANALIZARE ZONA EMIL
RACOVITA,  STRAZILE:  E.  RACOVITA,  AL.  ODOBESCU,  P.  ISPIRESCU,  GR.
ANTIPA, HUMULESTI,  S.  MINDRESCU, AL. VLAHUTA, D.  BOLINTINEANU,
CENADE, EP. E. BARDAS, V. BABES” în vederea depunerii în cadrul programului



Național de Investiții „Anghel Saligny” 
 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." 

Pleșa Gabriel: ”Este o greșeală. Este strada Episcop Emilian Birdaș.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Discuții? Nu sunt.  Supun la vot proiectul de hotărâre cu
mențiunea făcută de domnul Primar. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 20 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă  Paven Ionela,  Horșa Ionuț,  Lupea Ioan Gabriel,  Marean Claudiu,  Medrea
Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu
Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea  396/2021  

 7.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  cererii  de  finanțare  și  a  devizului
general estimativ pentru Proiectul  “ CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE
LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA” în vederea  depunerii  în
cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” - proiectul este retras de
pe ordinea de zi.

 Intră în sala de ședință domnul consilier Dumitru Nicolae Alexandru.

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat
între UAT Județul Alba,  UAT Municipiul Alba Iulia si UAT Comuna Ighiu pentru
realizarea obiectivului de investiții CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE
LATURA DE  NORD  A MUNICIPIULUI  ALBA IULIA  în  vederea  depunerii  în
cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 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." 
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi  disciplină,  relaţii  cu publicul,  probleme ale minorităţilor,  apărarea ordinii  publice,
respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţeneşti a  avizat   favorabil  acest  proiect  de



hotărâre.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Claudia Cânța: ”Și această investiție este în măsură să decongestioneze traficul în
interiorul  UAT-ului.  Am  identificat  posibilitatea  de  depunere  pe  programul  Anghel
Saligny împreună cu UAT Ighiu și cu ajutorul celor de la Consiliul Județean Alba.”
 Sergiu Nicolae Vârtei:  ”Am eu două întrebări.  În  acordul  de parteneriat  sunt
prevăzute  obligațiile fiecărui partener. Nu există nici o sancțiune în situația în care nu își
îndeplinește obligațiile. Mie mi se pare că ar fi trebuit să existe sancțiuni concrete.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Eu nu am văzut nici un acord cu sancțiuni!”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Domnule președinte! Acest acord de parteneriat  este
pentru a se putea depune proiectul. Scrie aici. În termen de un an  trebuie creat un ADI.
Și acolo scrie foarte clar. Și acolo va fi  cu totul altfel reglementat.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Discuții? Nu sunt.  Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 20 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă  Paven Ionela,  Horșa Ionuț,  Lupea Ioan Gabriel,  Marean Claudiu,  Medrea
Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu
Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea  397/2021  

 9.  Proiect  de  hotărâre privind aprobarea  devizului  general  actualizat  pentru
realizarea  obiectivului  de  investiții  CONSERVAREA,  RESTAURAREA  SI
VALORIFICAREA  DURABILĂ  A  “PALATULUI  PRINCIPILOR  DIN  ALBA-
IULIA” – CENTRU EXPOZIȚIONAL CORP PRINCIPAL “E” 
 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: ”Trebuie aprobat devizul actualizat  al investiției.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Am eu două probleme de ridicat. Prima. Atâta timp cât
aprobăm un deviz general actualizat, ar trebui să avem devizul pe materiale. Și a doua. În
referatul de aprobare la paragraful 5, la un moment dat zice așa: valoarea investiției
potrivit actualizării din luna mai 2021 a fost 26,004,229.19 lei, inclusiv TVA generată de
actualizarea costului de manoperă potrivit OUG nr. 114/2018, dar  unui cost suplimentar
de  cca  15% datorat  adaptării  soluțiilor  tehnice  pe  parcursul  executării  lucrărilor  și
situațiilor neprevăzute. Asta s-a întâmplat deja?”
 Claudia Cânța: ”Da.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Și acum doar actualizăm prețul materialelor. Discuții? Nu



sunt.  Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 20 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă  Paven Ionela,  Horșa Ionuț,  Lupea Ioan Gabriel,  Marean Claudiu,  Medrea
Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu
Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea  398/2021   

 10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea declansarii procedurii de expropriere
a unor imobile terenuri situate in Alba Iulia, str. Alcala de Henares (etapa I ), situate
pe  amplasamentul obiectivului  “MODERNIZARE  STRĂZI  ZONE  DE
DEZVOLTARE MUNICIPIUL ALBA IULIA LOT 1 – Alcala de Henares (inclusiv
legătura cu Str. Gheorghe Șincai), Gârda, Drăgășani, Zăvoi, Lupșa, Calistrat Hogaș,
Abrudului, Vidra, Albac, Stadionului, Cornel Medrea, Calea Labului, Meteș, Lotru” 
 Se dă cuvântul d-nei Claudia 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." 
 Sergiu  Nicolae  Vârtei:  ”Aici  este  și  un  amendament.  Amendamentul  nr.  18
formulat de doamna Corina Rotar.”
 Corina Rotar: ”Propunem să fie realizată valoarea/mp pentru proprietățile private
din culoarul  de expropriere, astfel: Art. 7. Aprobă lista proprietarilor a căror imobile
sunt afectate de amplasamentul lucrării  conform Anexei nr.  5 și  sumele individuale
aferente  despăgubirilor estimate de către expropriator la valoarea de lei lei/mp și Art. 5:
Stabilește suma de 10 lei/mp pentru despăgubirile estimate  de expropriator  pentru
imobilele  situate pe strada Alcala de Henares, suprafața fiind de 5811 mp. O rocadă
între articolul 5 și articolul 7. Articolul 7 devine art. 5  și art. 5 devine art. 7.”
 Popescu Antoniu Emil: ”Va trebui să avem în vedere articolul 7 din propunerea de
proiect. Nu însușim raportul de evaluare pentru că este atributul Consiliului local. Pentru
că avem un raport și practic noi trebuie să ne însușim acest raport, să venim cu  o
propunere de o altă valoare. Trebuie să menținem acest raport în sensul de a nu se însuși
raportul.   Nu  putem să  eludăm.  Pentru  că  există  un  raport  făcut  tocmai  în  sensul
exproprierii.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Dacă ne însușim raportul  înseamnă că acceptăm prețul.
Cumva chiar și amendamentul  doamnei Rotar ar trebui modificat. Amendamentul să fie
la art. 7 din textul  propus. Rămâne același.”
 Popescu  Antoniu  Emil:  ”Articolul  7  din  proiect   este  ”însușește  raportul”.
Modificat ”nu însușește   raportul de evaluare efectuat de către evaluator și stabilește
suma de 10 lei”. Lista proprietarilor se menține de la art. 5.”
 Sergiu  Nicolae  Vârtei:  ”Față  de  proiectul  inițial.  Nu  însușește   raportul  de



expertiză, se stabilește suma de 10 lei/mp, se aprobă lista proprietarilor iar pentru partea
finală suma de 10 lei/mp.”
   Sergiu Nicolae Vârtei: ”Supun la vot amendamentul doamnei consilier Corina
Rotar și modificat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat  cu 20 voturi pentru  Bărbuleț
Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea
Ioan,  Gavrilă  Paven  Ionela,  Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Claudiu,
Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa,
Popescu  Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul
Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 20 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela,  Horșa Ionuț,  Lupea Ioan Gabriel,  Marean Claudiu,  Medrea
Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu
Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea  399/2021  

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

 11.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordului  de  parteneriat  între
Municipiul Alba Iulia și Asociația Code For Romania
  Se  dă cuvântul d-nei Maria Seeman – manager public -   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." 
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Discuții? Nu sunt.  Supun la vot proiectul de hotărâre.
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 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  400/2021 

Revine în sala de ședință domnul consilier  Sandu Cornel  Stelian și  domnul



consilier Popescu Antoniu Emil.
 Părăsește  sala  de  ședință  domnul  consilier  Dumitru  Nicolae  Alexandru  și
domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu.
  
 Maria  Seeman:  ”Dacă îmi  permiteți  să  prezint  și  proiectul  nr.  15,  nr.  35 și
nr. 36.”

 15.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării  unui  sprijin  financiar
Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia
 Se  dă cuvântul d-nei Maria Seeman – manager public -   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." 

 Revine  în  sala  de  ședință  domnul  consilier  Dumitru  Nicolae  Alexandru  și
domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu.

 Nanu Dana Elisabeta: ”Avem un amendament aici. Noi am discutat cu colegii din
zona centrului sportiv. Și  acest echipament este important să îl achiziționeze  acum în
această  perioadă  pentru  că  ei  vor  să  se  înscrie  deja  la  campionate  în  primăvară.
Amendamentul pe care l-am făcut este de a le da această sumă de 50 mii.  Deci, ei din
start au socotit 102 mii lei. Parcă așa scrie. Le trebuie pentru echipamente per total. 50 de
mii ar fi pentru cele mai competitive  (gimnastică, box, judo, powerlifting) Tare mult aș
vrea ca această sumă să le-o dăm în două tranșe. Și de asta am și făcut amendament. În
prima tranșă 37750 și în a doua tranșă 12250. Este clubul sportiv nr. 1 al județului.”
 Marius  Filimon:  ”Referitor  la  acest  proiect,  cred  că  un  pic  e  forțată  această
finanțare. Este un club care aparține și este finanțat de la minister. E un pic anomalie ce
se întâmplă. Eu cred că e în regulă cei 25 mii lei. Repet. E o anomalie să vi să ceri bani
de la autoritatea locală când noi mergem la minsiter să cerem bani.”
 Gavrilă  Paven Ionela:  ”Din partea  comisiei  de buget  aș  vrea  să  spun că  am
analizat  și  noi foarte bine ieri.  Și  într-adevăr finanțarea ar  trebui să vină din partea
ministerului. Și atunci, acest proiect și sprijinul acordat este văzut  ca un fel de sprijin
pentru derularea activităților de anul acesta pentru că nu au beneficiat de sume de la
minister. Anul se termină în decembrie. Și atunci am considerat că este adecvată suma
din proiect.”
 Ia cuvântul domnul director de la clubul sportiv.
 Sandu Cornel Stelian: ”Eu m-am abținut în comisie  și la suma propusă de domnul
Primar. Pentru că aș fi mai degrabă de acord  să discutăm individual fiecare sport în
parte. Pentru că, chiar ieri în comisie am găsit la anumite sporturi locul 2. Dar știți câți
participanți erau? Doi! Era chiar greu, imposibil să fie locul 3. Și atunci discuția ar trebui
să fie pe sporturi. Sunt sporturi cu performanță pentru care aș vota cu ambele mâini.”
 Pleșa Gabriel: ”Haideți să rămânem la problema de principiu. Ajutăm cu jumătate



din suma cerută  de sportivi pentru tricouri și alte lucruri.”
 Popescu Antoniu Emil: ”Dumneavoastră ați venit în cursul acestui an și ați primit
100 mii lei. Și veniți acum cu o solicitare de 50 mii lei. Sincer, mi s-ar fi părut normal să
veniți  și să ne spuneți cum ați cheltuit banii aceștia. Mi s-ar fi părut normal să veniți să
spuneți. Și de aceea vreau să fac un amendament  de a amâna acest proiect, tocmai până
când veniți cu sumele pe care le-ați cheltuit și pe care le-ați primit din partea Consiliului
local.”
 Sergiu  Nicolae  Vârtei:  ”Aici  avem un  amendament.  Amendamentul  doamnei
consilier  Nanu  Dana  Elisabeta.  Supun  la  vot  amendamentul.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 4 voturi pentru Nanu Dana
Elisabeta, Medrea Bogdan, Bărbuleț Narcisa Ioana, Alin Stanciu și 16 abțineri  Dumitru
Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven
Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Claudiu,  Medrea Petru Gabriel,
Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian,
Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
 Amendamentul a fost respins.
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 16 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana,   Filimon Marius,   Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela,  Horșa Ionuț,   Marean
Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina
Larisa,  Popescu  Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,   Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan, un vot împotrivă Dumitru Nicolae
Alexandru  și  3  abțineri  Lupea  Ioan  Gabriel,  Sandu  Cornel  Stelian,  Florea  Paul
Victor.”

 S-a adoptat Hotărârea  401/2021  

 35. Proiect de hotărâre privind  participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul
proiectului  „RISE  -  cReștem  Integritatea,  tranSparența  și  Etica  în  administrația
publică  locală!“,  cod  SIPOCA/MySMIS  nr.  1130/152084,  proiect  finanțat  prin
Programul  Operațional  Capacitate  Administrativă,  Axa  prioritară  2:  Administrație
publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea
transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.
 Se  dă cuvântul d-nei Maria Seeman – manager public -   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." 
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi  disciplină,  relaţii  cu publicul,  probleme ale minorităţilor,  apărarea ordinii  publice,



respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţeneşti a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Sergiu Nicolae Vârtei:  ”Știți  că am avut  și  în  comisie  o discuție.  Eu am o
nelămurire. Că nu am reușit să studiez legislația. Pe genul acesta de proiecte în care
se angajează  în unitatea de management personal din aparatul de specialitate, există
vreo interdicție  sau reglementare  prin care  să  nu se  organizeze concursuri  pentru
personalul respectiv?  Adică, trebuie să fie prin dispoziție  ca urmare a aunei evaluări
sau se poate și varianta de concurs?”
 Maria Seeman: ”Așa cum am discutat și în comisie, atât personalul contractual
și  funcționarii  publici  au la bază o dispoziție a primarului.  În cadrul  personalului
extern, se urmează conform unei proceduri interne, un proces de recrutare transparent
cu  publicare  pe  site.  Iar  în  cazul  funcționarilor  publici  există  legea  salarizării
personalului  plătit  din  fonduri  publice  care  are  un  regulament  în  spate  care
reglementează modul în care funcționarii publici pot beneficia de majorare de maxim
50% la salariul de bază. Nu cred că există o interdicție pentru a organiza o selecție
transparentă a funcționarilor publici numiți  în cadrul proiectelor.”
 Sergiu  Vârtei  Nicolae:  ”Mie  personal  mi  s-ar  părea  mai  just  să  existe  un
concurs. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 20 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela,  Horșa Ionuț,  Lupea Ioan Gabriel,  Marean Claudiu,  Medrea
Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu
Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea  402/2021  

 Părăsește ședința domnul consilier Lupea Ioan Gabriel.

 36. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul
proiectului  „Eficiență  energetică  și  confort  sporit  în  cadrul  Căminului  rezidențial
pentru persoane vârstnice din Alba Iulia“, depus spre finanțare în cadrul Programului
pentru  Energie  în  România,  Apel  2.1:  ‘Capacitate  sporită  de  furnizare  a  energiei
regenerabile’ – Geotermală, Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, în parteneriat cu
S.C. Societatea de Inginerie Sisteme S.A. (S.C. SIS S.A.).
 Se  dă cuvântul d-nei Maria Seeman – manager public -   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." 
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de



avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi  disciplină,  relaţii  cu publicul,  probleme ale minorităţilor,  apărarea ordinii  publice,
respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţeneşti a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Sergiu Vârtei Nicolae: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 15 voturi pentru  Dumitru Nicolae
Alexandru, Filimon Marius,  Florea Victor Paul,  Fulea Ioan,  Gavrilă Paven Ionela,
Horșa Ionuț,  Marean Claudiu,  Medrea Petru Gabriel,  Oltean Sabina Larisa, Popescu
Emil Antoniu, 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  403/2021  

 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Vă propun să facem o pauză de 10 minute.”
 
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Haideți să reluăm ședința. Haideți să facem o prezență
a consilierilor care participă on line la ședință. Doamna Oltean Sabina Larisa, domnul
Ioan Fulea, domnul Raul Sebastian Tudorașcu, domnul Lupea Ioan Gabriel, domnul
Sandu Cornel Stelian și doamna Gavrilă Paven Ionela.  La ședință sunt prezent un
număr de 19 consilier. Domnul consilier Popescu Antoniu Emil nu a revenit în sală.”
 Gavrilă Paven Ionela: ”Vă rog să îmi acceptați votul în scris pe chat.”
 Marcel Jeler: ”Da.”

 12.  Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  salariilor  de  bază  personalului
contractual  din  cadrul  Direcției  Creșe  aflat  în  subordinea  Consiliului  local  al
municipiului Alba Iulia, începând cu data de 1 noiembrie 2021
 Se dă cuvântul d-nei Andreea  Man – șef Serviciu resurse umane administrativ -
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."  
 Andreea Man: ”Prezint eu proiectul.  Direcția creșă a trecut  cu personalitate
juridică.”
 Sergiu Vârtei Nicolae: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”

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



Nicolae  Alexandru,
Filimon  Marius,  Florea
Victor  Paul,  Fulea  Ioan,
Gavrilă  Paven  Ionela,
Horșa  Ionuț,  Lupea
Gabriel, Marean 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  404/2021

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

 Se  dă cuvântul domnului Călin Sunzuiană care   prezintă proiectul de hotărâre
precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Călin  Sunzuiană:  ”Modificarea  presupune  doar  liniile  105,  106,  110  și  115.
Această  modificare  vine  ca  urmare  a  solicitărilor  din  partea  locuitorilor  cartierului
Bărăbanț, a SC Solina.”
 Sergiu Nicolae Vârtei:  ”Discuţii?  Nu sunt,  atunci  supun  la  vot  proiectul  de
hotărâre cu amendamentul propus. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu  cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,   Filimon Marius, Florea Victor Paul, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Gabriel, Marean 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 405/2021

 14. Proiect de hotărâre privind acțiunea de refacere ecologică prin populare cu
pește a Râului Mureș 
 Se dă cuvântul d-nei Luminița Fara – consilier Compartiment, informare, presă,



comunicare -  prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”La acest proiect de hotărâre vă anunț că nu particip la
dezbatere și la vot.”
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi disciplină, relaţii  cu publicul,  probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice,
respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţeneşti a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”

 Se  dă  cuvântul
doamnei  Gavrilă  Paven
Ionela   -  președinte
comisie  -   care  prezintă
raportul  de  avizare  din
partea  Comisiei
Consiliului  Local  de
studii,  prognoze
economico-sociale, buget,
finanţe, servicii publice şi
comerţ.
 Gavrilă  Paven  Ionela:
"Comisia  a  avizat   acest
proiect de hotărâre."  

 Luminița  Fara:  ”Este  vorba  de  încheierea  unui  protocol  de  colaborare   cu
Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi pentru o acțiune de refacere
ecologică prin populare cu pește crap a râului Mureș. Suma alocată este de 15 mii lei.
Ca urmare a solicitării comisiei de buget, am invitat un reprezentant al asociației.”

Ia cuvântul domnul Tudose din partea  Asociației Județeană a Vânătorilor și
Pescarilor Sportivi.

 Sandu Cornel Stelian: ”Și în comisia de buget am pus aceeași întrebare. Dacă a
avut ceva eficiență sau banii s-au dus pe apa Mureșului? Am discutat în pauză cu
domnul Tudose și m-am lămurit.”
 Sergiu Vârtei Nicolae: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. 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
Victor  Paul,  Fulea  Ioan,
Gavrilă  Paven  Ionela,



Horșa  Ionuț,  Lupea
Gabriel, Marean Claudiu,
Medrea Bogdan, Medrea
Petru  Gabriel,  Nanu
Dana  Elisabeta,  Oltean
Sabina  Larisa,  Rotar
Corina,  Sandu  Cornel
Stelian,  Stanciu  Alin,
Raul  Sebastian
Tudorașcu,   Marcela
Vâlcan. Domnul consilier
Sergiu  Nicolae  Vârtei  a
anunțat că nu participă la
dezbatere și la vot.”

 S-a adoptat Hotărârea  406/2021
 
 16.  Proiect  de hotărâre  privind suplimentarea bugetului  pentru susținerea și
promovarea culturii scrise

 Se  dă  cuvântul  d-nei
Luminița Fara – consilier
Compartiment, informare,
presă,  comunicare  -
prezintă  proiectul  de
hotărâre  precum  și
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.” 

  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."  

 Luminița Fara: ”Suma de 2000 de lei pentru promovarea culturii scrise.”
Sergiu  Vârtei  Nicolae:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”

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



Nicolae  Alexandru,
Filimon  Marius,  Florea
Victor  Paul,  Fulea  Ioan,
Gavrilă  Paven  Ionela,
Horșa  Ionuț,  Lupea
Gabriel, Marean 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  407/2021

 17.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  planului  urbanistic  de  detaliu
CONSTRUIRE IMOBILE  CU FUNCTIUNI  MIXTE (LOCUINTE COLECTIVE,
BIROURI, DOTARI PUBLICE) SI IMPREJMUIRE. DEMOLARE CONSTRUCTII
EXISTENTE, judetul Alba, localitatea Alba Iulia, Bulevardul REPUBLICII, nr. 32,
solicitant BONTA ALIN OLIVIU pentru SC FIRMAMENTUM SRL
 Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Damian – arhitect șef -  care prezintă proiectul de
hotărâre precum şi raportul de specialitate.  
 Se dă cuvântul d-lui Alin Stanciu – secretar comisie – care prezintă raportul de
avizare din partea  Comisiei Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură.
 Alin Stanciu: ”Comisia  a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre și  avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Nu voi participa la dezbaterea și la votul acestui proiect.”
 Alexandru Damian: ”Este un plan urbanistic care respectă planurile urbanistice
superioare.  Se propun două corpuri de clădire P + 5 etaje. Între ele un spațiu verde
dimensionat la numărul de locuitori. Loc de joacă pentru copii. Singura problemă pe
care am întâmpinat-o  în acest proiect a fost inexistența unui acord de vecinătate cu
magazinul Selgros, în sensul în care ordinul Ministerului Sănătății dispune o distanță
de 15 metri de la gardul unității, magazin Selgros până la cea mai apropiată clădire de
locuințe. Asta în condițiile în care nu ar exista un studiu de impact  care să micșoreze
această  limită.  A fost  făcut  un studiu  de  impact  de  către  beneficiarul  proiectului.
Studiu de impact a fost aprobat, avizat de către Ministerul Sănătății. Există avizul de
la DSP Alba. Din punctul nostru de vedere proiectul este în regulă.”
 Sergiu Vârtei Nicolae: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. 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
Victor  Paul,  Fulea  Ioan,
Gavrilă  Paven  Ionela,
Horșa  Ionuț,  Lupea
Gabriel, Marean Claudiu,
Medrea Bogdan, Medrea
Petru  Gabriel,  Nanu
Dana  Elisabeta,  Oltean
Sabina  Larisa,  Rotar
Corina,  Sandu  Cornel
Stelian,  Stanciu  Alin,
Raul  Sebastian
Tudorașcu,   Marcela
Vâlcan. Domnul consilier
Sergiu  Nicolae  Vârtei  a
anunțat că nu participă la
dezbatere și la vot.”

 S-a adoptat Hotărârea  408/2021

 Domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu părăsește ședința.”

 18.  Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  planului  urbanistic  de  detaliu
CONSTRUIRE  CABINET  MEDICAL  OFTALMOLOGIC  LA  PARTER  CU
LOCUINTA FAMILIALA (Etaj) SI IMPREJMUIRE, judetul Alba, localitatea Alba
Iulia, Strada CALEA MOŢILOR, nr. 182, solicitant PLATON MARIUS BOGDAN,
PLATON MONICA PETRUTA 
 Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Damian – arhitect șef -  care prezintă proiectul de
hotărâre precum şi raportul de specialitate.  
 Se dă cuvântul d-lui Alin Stanciu – secretar comisie – care prezintă raportul de
avizare din partea  Comisiei Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură.
 Alin Stanciu: ”Comisia  a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre și  avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Alexandru  Damian:  ”Este  un  PUD situat  pe  strada  Moților.  Se  propune  o
construcție cu subsol, parter și etaj. Proiectul respectă toate normele tehnice. Totul
este în regulă.”
 Sergiu Vârtei Nicolae: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. 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 Victor Paul, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Gabriel, Marean 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  409/2021

 19.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  planului  urbanistic  de  detaliu
CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA A DOUA LOCUINTA PE PARCELA,
udetul Alba, localitatea Alba Iulia, Strada OCNELE MARI, nr. 23, solicitant MODOL
CONSTANTIN, MODOL CAMELIA. 

 Se   dă  cuvântul  d-lui
Alexandru  Damian  –
arhitect șef -  care prezintă
proiectul  de  hotărâre
precum  şi  raportul  de
specialitate.  
 Se  dă  cuvântul  d-lui
Alin  Stanciu  –  secretar
comisie  –  care  prezintă
raportul  de  avizare  din
partea  Comisiei
Consiliului  local   de
organizare  şi  dezvoltare
urbanistică,  realizarea
lucrărilor  publice,
ecologice,  protecţia
mediului  înconjurător,
conservarea
monumentelor  istorice  şi
de arhitectură.
 Alin Stanciu: ”Comisia
a  avizat  favorabil   acest
proiect  de  hotărâre  și
avem  obiecțiuni  în
privința  adoptării
acestuia.”  
 Alexandru  Damian:
”A  doua  locuință  pe
parcelă pe strada Ocnele
Mari.  Este  un  lot  în
formă  de  L.  Este  puțin
mai  atipic.  Nu  are



probleme  legate  de
vecinătate.  Respectă
normele în vigoare.”
 Sergiu Vârtei Nicolae:
”Supun  la  vot  proiectul
de  hotărâre.  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
Victor  Paul,  Fulea  Ioan,
Gavrilă  Paven  Ionela,
Horșa  Ionuț,  Lupea
Gabriel, Marean 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
410/2021

 
 Revine în sala de ședință domnul consilier Popescu Antoniu Emil.

 20.  Proiect  de  hotărâre  privind  admiterea  plângerii  prealabile  formulate  de
doamna Popa  Victoria,  in  sensul  revocarii,  in  parte,  a  HCL nr.  185/2021 privind
aprobarea  planului  urbanistic  zonal:,,ELABORARE  PUZ  –  MODERNIZARE
STRAZI  IN  ZONA  DE  NORD  A  MUNICIPIULUI  ALBA  IULIA  (MICESTI-
BARABANT) – REGLEMENTARE URBANISTICA TRAMA STRADALA: LOT I,
LOT II, LOT III”, in sensul eliminarii drumul public (prelungirea strazii Somes catre
strada Padurii) de pe terenul cu numarul cadastral 87413 

 Se   dă  cuvântul  d-lui
Alexandru  Damian  –
arhitect șef -  care prezintă
proiectul  de  hotărâre
precum  şi  raportul  de
specialitate.  



 Se  dă  cuvântul  d-lui
Alin  Stanciu  –  secretar
comisie  –  care  prezintă
raportul  de  avizare  din
partea  Comisiei
Consiliului  local   de
organizare  şi  dezvoltare
urbanistică,  realizarea
lucrărilor  publice,
ecologice,  protecţia
mediului  înconjurător,
conservarea
monumentelor  istorice  şi
de arhitectură.
 Alin Stanciu: ”Comisia
a  avizat  favorabil   acest
proiect  de  hotărâre  și
avem  obiecțiuni  în
privința  adoptării
acestuia.”  
 Alexandru  Damian:
”Am  avut  solicitarea  de
revocare  a  unei  porțiuni
de  străzi  dintr-un  PUZ
aprobat  anul  acesta  prin
Hotărârea  nr.  185.  Este
un  PUZ  care  are  foarte
multe probleme legate de
modul  în  care  au  fost
amplasate  străzile.
Proprietara  acestui  teren
a  solicitat  revocarea
străzii  Someș.  Prin
plângerea  prealabile   a
fost sesizat faptul  că nu
s-a  făcut  consultarea
publică  așa  cum ordinul
2701 o prevede, în sensul
în  care   nu  a  fost
informată  în  mod  fizic,
poștal  ...  Raportul  de
specialitate al arhitectului
șef spune că ar trebui să
admitem  această
plângere  prealabilă



pentru  a  nu  merge  mai
departe.„
 Sergiu Nicolae Vârtei:
”Cine  a  fost  inițiatorul
PUZ-ului?”
 Alexandru  Damian:
”Primăria  municipiului
Alba Iulia.”
 Sergiu Vârtei Nicolae:
”Supun  la  vot  proiectul
de  hotărâre.  Cine  este
pentru revocarea în parte
a  acestei  hotărâri?
Abțineri? Împotrivă?”

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

 S-a  adoptat  Hotărârea
411/2021

Părăsește ședința domnul consilier Lupea Ioan Gabriel.
  

 21.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea Regulamentului  de  organizare  şi
funcţionare al parcărilor publice de reşedinţă  aflate pe raza municipiului Alba Iulia.   
 Se  dă  cuvântul  domnului  Dorin  Popa  -   consilier  Serviciul  administrarea
domeniului public și privat – care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate
 Se dă cuvântul d-lui consilier Claudiu Marean 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.
 Claudiu Marean: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Dorin  Popa:  ”Prin  prezentul  proiect  se  dorește  încetarea  aplicabilității
regulamentului  actual  și  aprobarea  celui  prevăzut   în  acest  proiect.  Principalele



modificări  propuse:  abonamente  doar  pentru autovehiculele   cu revizie  tehnică în
valabilitate,  utilizatorul  să  aibă  domiciliul/reședința/sediul  punct  de  lucru  pe
proprietatea  pe  care  se  solicită  locul  de  parcare,  parcări  cu  aprovizionare  pentru
spațiile  comerciale,   abonamentele  să  fie  valabile  și  pentru autoutilitare  mici,  sub
3000  kg  sarcină  maximă  autorizată,  abonamente  emise  pentru  autovehicule
înmatriculate în România, actele care atestă dreptul de folosință al autovehiculelor să
fie  încheiate  în  formă  autentică,  abonamente  pentru  persoane  juridice  fără
obligativitatea  deținerii  unui  autovehicul,  atribuirea  locurilor  de  parcare  și
persoanelor fizice și juridice care locuiesc sau își desfășoară activitatea într-o casă și
nu au posibilitatea de a parca autovehiculul pe proprietatea respectivă. Proiectul a
parcurs și  etapa de consultare a populației  și  dezbaterea publică. Am primit șase
adrese cu 15 propuneri. S-au luat în considerare trei. S-a redus timpul de așteptare de
la patru ore la o oră în cazul în care cineva parchează pe o parcare pentru care are
dreptul alrcineva să parcheze. Persoana respectivă  sună la Poliția locală  care vine,
lipește un autocolant iar după o oră  se ridică mașina.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Eu am mai găsit o problemă la proiect. Nu o putem
remedia acum. Să încercăm pe viitor să nu se mai înghesuie oamenii la coadă. Să se
înscrie on line. E o chestiune de timp.”
 Dorin  Popa:  ”La  ora  aceasta  se  poate  depune și  on  line  pentru  cererile  de
așteptare. La locuri noi există o problemă la momentul respectiv.”

 Sergiu Vârtei Nicolae:
”Supun  la  vot  proiectul
de  hotărâre.  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 Victor Paul, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț,  Marean Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru
Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar
Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea  412/2021

 22.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  casării dispozitivelor  speciale  de
marcat cu amprentă dreptunghiulară aflate în evidența Ocolului Silvic Sebeș R.A.
 Se  dă  cuvântul  domnului  Mihai  Morar  -   consilier  Serviciul  administrarea
domeniului public și privat – care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate
 Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 
 Mihai Morar: ”Este obligația șefului de ocol să își verifice tot  timpul starea de
uzură  a ciocanelor de marcat. Și când  ajunge la un anumit grad de uzură propune



casarea. Este un dosar mai complex. Trebuie vizat de gardă.  Și în lege spune că are
nevoie de acordul expres a proprietarului de pădure.”
 Sergiu Vârtei Nicolae: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. 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 Victor Paul, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț,  Marean Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru
Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar
Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea  413/2021

 Revine on line domnul consilier Lupea Ioan Gabriel.
 Părăsește  sala  de ședință  doamna consilier  Bărbuleț  Narcisa  Ioana și  domnul
consilier Alin Stanciu.

 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de
închiriere  nr.81547/2011 încheiate  între municipiul  Alba Iulia  și  SC VODAFONE
ROMÂNIA SA 
  Se  dă  cuvântul  doamnei  Mioara  Bogdan  -  șef  Serviciu  administrarea
domeniului public și privat – care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate
 Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 
 Mioara Bogdan: ”Este o prelungire.”
 Sergiu Nicolae Vârtei:  ”Eu aș fi  vrut  să se facă o actualizare a prețului.  În
proiect se propune doar prelungire contract. Nu zice nimic de preț. Dacă vrem să se
renegocieze prețul  ar trebui amânat proiectul.”
 Ionuț  Horșa:  ”În  comisie  am  avut  aceleași  discuții  cu  colegii.  Am  ridicat
problema legată de preț. Însă, cumva am convenit cu colegii că sunt spațiile destul de
mici. Și s-ar putea să cheltuim și timp și resurse financiare cu recalcularea tarifului.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Eu propun o chestie de renegociere.”
 Mioara Bogdan: ”Nu știu dacă merită. 7 euro/mp pentru asemenea locații este
ok.” 
 Sergiu Vârtei Nicolae: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”

 „Fiind  supus  la  vot,
acesta a fost  votat  cu 17
voturi pentru     Dumitru
Nicolae  Alexandru,
Filimon  Marius,  Florea
Victor  Paul,  Fulea  Ioan,



Gavrilă  Paven  Ionela,
Lupea  Gabriel,  Horșa
Ionuț,   Marean  Claudiu,
Medrea Bogdan, Medrea
Petru  Gabriel,  Nanu
Dana  Elisabeta,  Oltean
Sabina  Larisa,  Popescu
Emil  Antoniu,  Rotar
Corina,  Sandu  Cornel
Stelian,   Sergiu  Nicolae
Vârtei, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea  414/2021

 Părăsește ședința domnul consilier Sandu Cornel Stelian.
 Revine în sala de ședință domnul consilier Alin Stanciu.

 24. Proiect de hotărâre privind  revocarea Hotărârii nr.273/2021 a Consiliului
local cu privire la aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Uniunea Artiștilor
Plastici din România – Filiala Alba a unui spațiu (birou) din componența spațiului
comercial (Galeriile de Artă), situat în Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, bl.M9,
ap.27, parter
  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Nu particip la dezbatere și la vot.”
  Se  dă  cuvântul  doamnei  Mioara  Bogdan  -  șef  Serviciu  administrarea
domeniului public și privat – care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate
 Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 
 Mioara  Bogdan:  ”Am  revenit  cu  acest  proiect  având  în  vedere  adresele
Instituției Prefectului în care ne înștiințează că au răspuns doamnei Pantea de la UAP
Alba,  după  ce  au  adresat  întrebarea  Ministerului  culturii  vis  a  vis  de  statutul  de
utilitate  publică a mai  multor  uniuni  printre  care  și  Uniunea Artiștilor   Plastici  –
Filiala Alba și  Uniunea  Artiștilor  Plastici  Alba  și  Uniunea  Artiștilor  Palstici  din
România. După ce au primit acest răspuns ne-au încunoștințat și pe noi.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”

 „Fiind  supus  la  vot,
acesta a fost  votat  cu 15
voturi  pentru  Dumitru
Nicolae  Alexandru,
Filimon  Marius,   Fulea
Ioan,  Gavrilă  Paven



Ionela,  Lupea  Gabriel,
Horșa  Ionuț,   Marean
Claudiu,  Medrea
Bogdan,  Medrea  Petru
Gabriel,  N  anu  Dana
Elisabeta,  Oltean  Sabina
Larisa,  Popescu  Emil
Antoniu,  Rotar  Corina,
Stanciu  Alin,   Marcela
Vâlcan, o abținere Florea
Victor  Paul.  Domnul
consilier  Sergiu  Nicolae
Vârtei  nu  a  participat  la
dezbatere și la vot.

 S-a adoptat Hotărârea  415/2021

 Revine on line domnul consilier sandu Cornel Stelian.

 25. Proiect de hotărâre privind  acceptarea donaţiei  făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia,  strada Lalelelor  
 Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru  și  agricultură  -   care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum şi  raportul  de
specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 18 voturi pentru Dumitru Nicolae
Alexandru,  Filimon Marius, Florea Victor Paul, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela,
Lupea  Gabriel,  Horșa  Ionuț,   Marean  Claudiu,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru
Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar
Corina, Stanciu Alin, Sandu Cornel Stelian,  Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.
 
 S-a adoptat Hotărârea  416/2021     

 26. Proiect de hotărâre privind  acceptarea donaţiei  făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia,  strada Spiru Haret
 Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru  și  agricultură  -   care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum şi  raportul  de
specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul



de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 18 voturi pentru Dumitru Nicolae
Alexandru,  Filimon Marius, Florea Victor Paul, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela,
Lupea  Gabriel,  Horșa  Ionuț,   Marean  Claudiu,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru
Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar
Corina, Stanciu Alin, Sandu Cornel Stelian,  Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.
 
 S-a adoptat Hotărârea  417/2021      

 27. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației  cadastrale de dezlipire
asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Iasilor

 Se   dă  cuvântul  d-lui
Alexandru  Nicola –  șef
Serviciu public comunitar
pentru  cadastru  și
agricultură -  care prezintă
proiectul  de  hotărâre
precum  şi  raportul  de
specialitate.
 Se  dă  cuvântul
domnului  Horșa  Ionuț  –
secretar  comisie  –  care
prezintă  raportul  de
avizare  din  partea
Comisiei Consiliului local
pentru  administrarea
domeniului  public  şi
privat, agricultură a avizat
favorabil acest proiect de
hotărâre.

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

 Sergiu  Nicolae  Vârtei:
”Supun  la  vot  proiectul
de  hotărâre.  Cine  este
pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 ”Fiind  supus  la  vot,
proiectul  a fost votat  cu
18 voturi pentru Dumitru



Nicolae  Alexandru,
Filimon  Marius,  Florea
Victor  Paul,  Fulea  Ioan,
Gavrilă  Paven  Ionela,
Lupea  Gabriel,  Horșa
Ionuț,   Marean  Claudiu,
Medrea Bogdan, Medrea
Petru  Gabriel,  Nanu
Dana  Elisabeta,  Oltean
Sabina  Larisa,  Popescu
Emil  Antoniu,  Rotar
Corina,  Stanciu  Alin,
Sandu  Cornel  Stelian,
Sergiu  Nicolae  Vârtei,
Marcela Vâlcan.
 
 S-a  adoptat  Hotărârea
418/2021      

 28.   Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului  de  expertiză  tehnică
judiciară efectuată în Dosar nr. 6213/176/2019 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
 Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru și  agricultură  -   care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum şi  raportul  de
specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 18 voturi pentru Dumitru Nicolae
Alexandru,  Filimon Marius, Florea Victor Paul, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela,
Lupea  Gabriel,  Horșa  Ionuț,   Marean  Claudiu,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru
Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar
Corina, Stanciu Alin, Sandu Cornel Stelian,  Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.
 
 S-a adoptat Hotărârea  419/2021     

 29. Proiect de hotărâre privind  parcelarea unui imobil (teren) situat  în Alba
Iulia, str. Vasile Goldiș 
 Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru și  agricultură  -   care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum şi  raportul  de
specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul



de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 18 voturi pentru Dumitru Nicolae
Alexandru,  Filimon Marius, Florea Victor Paul, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela,
Lupea  Gabriel,  Horșa  Ionuț,   Marean  Claudiu,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru
Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar
Corina, Stanciu Alin, Sandu Cornel Stelian,  Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.
 
 S-a adoptat Hotărârea  420/2021    

 Părăsește sala de ședință domnul consilier Alin Stanciu.

 30.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  documentațiilor  cadastrale  de
apartamentare  asupra  unor  imobile  (balcoane)  situate  în  Alba  Iulia  strada  Vasile
Goldiș, nr. 8B 
 Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru  și  agricultură  -   care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum şi  raportul  de
specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 17 voturi pentru Dumitru Nicolae
Alexandru,  Filimon Marius, Florea Victor Paul, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela,
Lupea  Gabriel,  Horșa  Ionuț,   Marean  Claudiu,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru
Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar
Corina,  Sandu Cornel Stelian,  Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.
 
 S-a adoptat Hotărârea  421/2021
 
 Revine în sala de ședință domnul consilier Alin Stanciu și doamna consilier
Narcisa Ioana Bărbuleț.
 Revine on line domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu      

 31. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile  înregistrată la
Primăria  municipiului  Alba  Iulia  sub  nr.111552/28.09.2021,  formulată  de  către
domnul Trifan Macavei  împotriva Hotărârilor nr. 254/2018, 267/1999 și  165/2001,
aprobate de către Consiliul Local al municipiului Alba Iulia 
 Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar pentru



cadastru  și  agricultură  -   care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum şi  raportul  de
specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi disciplină, relaţii  cu publicul,  probleme ale minorităţilor,  apărarea ordinii  publice,
respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţeneşti a  avizat  favorabil  acest  proiect  de
hotărâre.
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Comisia a  avizat   nefavorabil  acest  proiect  de
hotărâre și  avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Alexandru  Damian:  ”Aici  avem o plângere  prealabilă  în  ceea  ce  privește  un
imobil expropriat. Domnul Trifan  cere redobândirea terenului. El a fost și despăgubit.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Ideea este că el a fost expropriat și despăgubit pe toată
suprafața doar că nu s-a utilizat pentru construcția blocului toată suprafața. Exproprierea
a vizat toată această suuprafață, inclusiv cei 131 mp.”
 Paul  Victor  Florea:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius, Florea Victor Paul, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela, Lupea Gabriel, Horșa Ionuț,  Marean Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Popescu Emil
Antoniu, Rotar Corina,  Sandu Cornel Stelian,  Stanciu Alin, Sergiu Nicolae Vârtei,
Raul Sebastian Tudorașcu, Marcela Vâlcan.” 
 
 S-a adoptat Hotărârea  422/2021

 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 348/2021 a Consiliului
local  al  municipiului  Alba  Iulia  cu  privire  la  aprobarea  cuantumului  burselor  și
numărul acestora care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe
raza municipiul Alba Iulia pentru anul şcolar 2021 - 2022. 
 Se dă cuvântul domnului viceprimar Marius Filimon 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."  
 Marius Filimon: ”La Seminarul Teologic Ortodox s-a ajuns în situația în care
poziția 54 și 55 aveau aceeași medie. Și am solicitat  suplimentarea cu o sumă.
 Mai avem și un amendament  la acest proiect pentru Colegiul Horea Cloșca și
Crișan.  Aceeași  situație.  Acolo  ultimii  elevi  au  aceeași  medie.  Dar  numai  10  se
încadrează. Și atunci,  am propus un amendament pentru Liceul HCC. O bursă de
merit.”
 Sergiu  Nicolae  Vârtei:  ”Supun  la  vot  amendamentul.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu  20 voturi pentru Bărbuleț



Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,   Filimon Marius,  Florea  Victor  Paul,
Fulea Ioan,  Gavrilă  Paven Ionela,  Lupea  Gabriel,  Horșa  Ionuț,   Marean Claudiu,
Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa,
Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina,  Sandu Cornel Stelian,  Stanciu Alin, Sergiu
Nicolae Vârtei, Raul Sebastian Tudorașcu, Marcela Vâlcan.”
 Sergiu Nicolae Vârtei:  ”Supun la vot  proiectul  cu amendamentul.  Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentul a fost votat cu  20 voturi pentru
Bărbuleț Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius, Florea Victor
Paul, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Lupea Gabriel, Horșa Ionuț,  Marean Claudiu,
Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa,
Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina,  Sandu Cornel Stelian,  Stanciu Alin, Sergiu
Nicolae Vârtei, Raul Sebastian Tudorașcu, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea  423/2021

 34. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanului Consiliului local al
municipiului Alba Iulia în calitate de membru în Comisia de evaluare a probei de
interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de
învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia.
 Se dă cuvântul domnului viceprimar Marius Filimon care prezintă proiectul de
hotărâre precum și 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.” 
 Sandu Cornel  Stelian:  ”Nu particip la  vot  pentru că sunt  președintele  acestei
comisii județene.”
 Marius Filimon: ”O propun pe doamna consilier Oltean Larisa Sabina.”
 Oltean Larisa Sabina: ”Nu particip la vot.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu  18 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius, Florea Victor Paul, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela, Lupea Gabriel, Horșa Ionuț,  Marean Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta,  Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina,
Stanciu  Alin,  Sergiu  Nicolae  Vârtei,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,  Marcela  Vâlcan.
Domnul consilier Sandu Cornel Stelian și doamna consilier Oltean Larisa Sabina nu
au participat la dezbatere și la vot.”

 S-a adoptat Hotărârea  424/2021     
 

 Diverse: 



 1.  Sergiu  Nicolae  Vârtei:  ”Avem  raportul  de  deplasare  nr.  120781/2021  al
delegației Municipiului Alba Iulia în orașul Cetinje  din Muntenegru. Delegația a fost
condusă de domnul Primar. A avut următoarea componență: domnul viceprimar Marius
Filimon, domnul Lucian Morgovan – consilier Cabinet Primar, doamna consilier locat
Corina Rotar și domnul consilier local Bogdan Medrea.”

 2. Sergiu Nicolae Vârtei:  ”Avem tot la diverse o serie de adrese din partea
Instituției Prefectului. Dau cuvântul domnului secretar.”
 Marcel  Jeler:  ”Marcel  Jeler:  ”Avem cinci adrese de la Prefectură referitoare
chiar  la  mai  multe  hotărâri.  Avem nouă hotărâri.  Nu se aduce ...  Adică,  o critică
asupra lor se aduce în discuție. Dar nu se solicită absolut nimic, revocare, modificare,
completare sau altceva. Decât să le prezentăm dumneavoastră ca să fiți la curent cu
ele.”
 Marius Filimon: ”Nu ne laudă!”
 Nanu Dana Elisabeta: ”Care este problema?”
 Marcel  Jeler:  ”Nu  ne  laudă!  Sunt  observații.  Sunt  exploatate  micile
inadvertențe ca să dea bine. În concluzie, avem Hotărârea nr. 306, 307, 309 și 310
care s-au făcut lunile trecute cu concesiuni directe. Într-adevăr articolul 308 și 309 din
codul administrativ face vorbire despre necesitatea unui studiu de oportunitate care să
fie cuprins în hotărâre. Dar care studiu de oportunitate are la bază obținerea unui aviz
de  la  Administrația  Națională  a  Rezervelor  de  Stat,  care  este  de  solicitat  pentru
prelungiri,  cum  avem  noi  cazurile  și  eventual,  doar  în  cazuri  particulare  pentru
anumite terenuri, și aceste lucruri se impun. Cu alte cuvinte, noi nu suntem de acord,
cu solicitarea de aviz de la  Administrația Națională a Rezervelor de Stat. Prefectura a
înțeles lucrul acesta. Acum, la solicitarea dânșilor, că de ce nu li se solicită, probabil
este vorba de bani în ultimă înstanță, nu face observația că ar trebui și aceste studii de
oportunitate  pentru concesiunile care  nu sunt  prelungite   și  făcute.  Propun pentru
concesiunile noi. Lucru pe care mi-l asum.
 O altă adresă se referă la Hotărârea nr. 299/2021  cea prin care s-a făcut un
acord de colaborare cu Liceul Alexandru Domșa. Suma de bani pentru servirea mesei
școală după școală. Acolo, legislația face vorbire despre sume alocate complementar.
Dânșii ne spun că aceste sume alocate complementar sunt prevăzute pentru reparații
curente. Explicând ce s-a scis în raportul de specialitate. Și acolo colega a avut o
exprimare  nefericită  că  sunt  sume complementare,  în  sensul  că  au  fost  prevăzute
aceleași sume  pentru plătirea mesei Școală după școală și în alte hotărâri similare.
Dânșii au înțeles greșit și să facem treaba respectivă. În schimb, avem și un minus
aici.  Că la încadrarea juridică, la art. 129 din codul administrativ, efectiv dintr-o literă
”b”  din greșeală a apărut litera ”a”. Ne-am asumat treaba respectivă.
 O altă adresă – este vorba despre un act adițional  de protocol de colaborare cu
Instituția  ce cercetare în permacultură și o Hotărâre nr. 295  - acord de parteneriat cu
Asociația Pedro Aqua. În una din ele s-a făcut referire la suma respectivă  care s-a
aprobat de 5000 euro. Și dânșii ne-au spus că de ce am scris 5000 de euro. Că trebuia
să scriem suma în lei  reprezentând cuantum de 5000 euro.  Că vezi  doamne! Da!
Moneda e leu! Care știm toți treaba respectivă!
 Și ca la cealalt cu Pedro Aqua  nu este menționată sursa de finanțare în buget.



Deci, dânșii au pretenția  ca de fiecare dată, la fiecare noi să spunem  că din buget
acum  și acolo pentru aia și cealaltă.  Și au făcut o hârtie și pentru asta.
 Adresa nr. 11071 la Hotărârea nr. 319 cu sterilizarea gratuită a câinilor fără
stăpân. În preambulul hotărârii trebuia invocată și legea  specială 100/2016 plus o
hotărâre  de  guvern  care  reprezintă  normele  metodologice  pentru această  lege.  Ne
asumăm faptul  că nu le-am trecut acolo. Consider că nu era neapărat necesar. Dar era
bine să o fi avut. Drept pentru care v-am prezentat. Trebuie să vă spun  că aceste
hârtii au fost discutate cu compartimentele de resort care au făcut proiectele și am
căzut de acord cu ce vom face pe viitor.
 Și o ultimă adresă referitoare la Hotărârea nr. 294/2021 privind regulamentul
pentru implementarea bugetului participativ. Dânșii iarăși spun că nu s-au prevăzut
banii de unde pentru asta. Și de asemenea, că așa ...
 Pentru  asigurarea  bugetului,  conform  art.  14  din  Legea  nr.  273/2006  cu
finanțele publice locale  și că nu s-a ținut cont de legea transparenței decizionale. Dar
eu vă spun că această hotărâre  a fost  publicată  pe site.  Deci,  probabil  că este o
scăpare a dânșilor. Sunt modificări de fond. Sunt chestii  în care în unele au dreptate
și ni le asumăm. Și ca la școală, acolo unde am greșit, promitem că nu mai facem.”
 Nanu Dana Elisabeta: ”Ce se tot leagă Prefectura de noi?! Serios!”
 Sergiu Nicolae Vârtei: „Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu sunt, declar şedinţa
închisă.”

Alba Iulia,  27 octombrie 2021

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        SECRETAR general
                        Consilier                                                     Marcel Jeler 
                  Sergiu Nicolae Vârtei

 


