ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 28 septembrie 2021 în cadrul şedinţei ordinară publică a
Consiliului Local al municipiului Alba-Iulia.
Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 1549/2021 a Primarului
municipiului Alba Iulia, publicată în ziarul local Unirea în data de 23 septembrie
2021.
Lucrările şedinţei ordinară a Consiliului Local sunt publice.”
Marcel: ”La ședință sunt prezenți un număr de 21 consilieri. Domnul consilier
Holhoș Teodor și domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu participă la ședința de
consiliu în regim de videoconferință. În consecință, modalitatea de vot pentru această
ședință, pentru domnul consilier Holhoș Teodor precum și domnul consilier Raul
Sebastian Tudorașcu, 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 21 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, 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: ”Dați-mi voie să fac un anunț. Chestia asta nu este reglementată
clar pentru dumneavoastră în codul administrativ. În mod normal, dacă mandatul
dumneavoastră începea când ar fi trebuit să fi depus un raport de activitate. Aveți un
an de mandat, practic obligația nu vine acum, ci la începutul anului viitor. Faceți cum
doriți. Avem un control anunțat în 15 - 19 noiembrie iar în bibliografia pe care o vor
verifica intră și rapoartele de activitate, declarația de avere și interese.”
Sergiu Nicolae Vârtei: „Le trimitem pe mail sau cum facem?”
Marcel Jeler: ”Având în vedere situația, le puteți trimite și așa.
Dau cuvântul domnului președinte ales Paul Victor Florea.”
Paul Victor Florea: ”Vă propun modalitatea de vot pentru această ședință votul
deschis prin ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 21 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, 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.”
Paul Victor Florea: ”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, dl. Călin
Badiu – director Direcția venituri, d-na Adina Gădălean – director Căminul pentru
persoane vârstnice Alba Iulia, d-na Andreea Giurgiu – consilier Compartiment
învățământ, proceduri administrative, dl. Daniel Stan – director Direcția tehnică, dna Crina Dumitrescu – director Direcția Programe,
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 37 de proiecte. Suplimentar au fost
introduse 3 proiecte:
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la finanțarea obiectivului
”Alimentare cu energie electrică ansamblu de locuințe colective ANL și creșă, str.
Lalelelor și aprobarea indicatorilor tehnico-economici.
40. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 155/2021.
41. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare între
Municipiul Alba Iulia și firma PK Topaz.
Următoarele proiecte au fost retrase de pe ordinea de zi:
3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al
serviciului public Serviciul Voluntar Pentru Situații de Urgență aflat în subordinea
Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, urmare reorganizării, începând cu data
de 01 noiembrie 2021
34. Proiect de hotărâre privind parcelarea unui imobil situat in Oarda, zona
Cîrligățea
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 21 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, 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.”
Gavrilă Paven Ionela: ”La proiectul nr. 13 Proiect de hotărâre privind
aprobarea Acordului de Cooperare între Municipiul Alba Iulia, Universitatea ”1
Decembrie 1918” Alba Iulia și Muzeul național al Unirii din Alba Iulia privind
promovarea patrimoniului istoric al Municipiului Alba Iulia nu particip la dezbatere și
la vot.”
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 modificarea statului de funcţii al Aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, începând cu data 01 octombrie
2021
3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al
serviciului public Serviciul Voluntar Pentru Situații de Urgență aflat în subordinea
Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, urmare reorganizării, începând cu data
de 01 noiembrie 2021 – proiectul este retras de pe ordinea de zi.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al
serviciului public „Serviciul Comunitar pentru Cadastru și Agricultură”, aflat în
subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, urmare reorganizării,
incepand cu data de 01 noiembrie 2021
5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al
serviciului public „Administrarea patrimoniului local”, aflat în subordinea Consiliului
Local al municipiului Alba Iulia, urmare reorganizării, incepand cu data de 01
ianuarie 2022
6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al
Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, urmare reorganizării,
incepand cu data de 01 ianuarie 2022
7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului
pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului
Alba Iulia, urmare promovării în grad profesional
8. Proiect de hotărâre privind înființarea Direcției Creșe, cu personalitate
juridică, în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, a statului de
funcții, a organigramei și al Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia
9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 45/2018
a Consiliului local
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al
municipiului Alba Iulia în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ
preuniversitar cu persoanlitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul
școlar 2021-2022
11. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii nr. 327/2021 a
Consiliului local al municipiului Alba Iulia
12. Proiect de hotărâre privind cuantumul cotizației pentru Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare între
Municipiul Alba Iulia, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia și Muzeul
național al Unirii din Alba Iulia privind promovarea patrimoniului istoric al
Municipiului Alba Iulia
14. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru marcarea
zilei de 2 noiembrie, ziua eroilor martiri Horea, Cloșca și Crișan

15. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a municipiului Alba
Iulia în municipiul Cetinje din Republica Muntenegru, în prioada 2 – 6 octombrie
2021
16. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cadrul Hotărârii
nr. 333/31.08.2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
17. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr.
194/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.
255/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
19. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 261/29.06.2021 a
Consiliului local în sensul admiyterii cererii înregistrata la sediul Primariei
Municipiului Alba Iulia sub nr. 87209/28.07.2021, formulata de Lazar Carmen Gina
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal: ,,
ELABORARE PUZ - construire centru comercial ALBA IULIA, sensuri giratorii,
amenajare platforme exterioare cu parcari, alei carosabile si pietoale, reconfigurare
cai de acces, semnalistica rutiera, amplasare casete publicitare luminoase si totemuri
publicitare, amenajare spatii verzi, imprejmuire teren si introducere partiala in
intravilan”
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu:
,,Construire hale depozitare produse industriale”
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului masei lemnoase care se va
recolta şi valorifica în cursul anului 2021 din fondul forestier proprietate publică a
Municipiului Alba Iulia şi aflat în administrarea Ocolului Silvic Sebeş R.A.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare a unor imobile
– teren, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în
administrarea Consiliului Județean Alba
24. Proiect de hotărâre privind
înscrierea dreptului de proprietate a
municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unor imobile (terenuri), situate în
Alba Iulia
25. Proiect de hotărâre privind
înscrierea dreptului de proprietate a
municipiului Alba Iulia – domeniul public, asupra unor imobile (terenuri), situate în
Alba Iulia str.Modena, str.Padiș, str.Curcubeului, str.Gârda
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de
concesiune nr.32.403/2018 încheiat între municipiul Alba Iulia și Briscan Grigore
Cristian
27. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a dreptului de
proprietate asupra imobilului(teren) situat în municipiul Alba Iulia, str.Ștefan cel
Mare, FN, către Parohia Ortodoxă Română ”Sf.Antonie cel Mare” Alba Iulia
28. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Nucet
29. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Modena
30. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Hațeg
31. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al

prefectului a cotei de 90 mp teren intravilan înscris în CF.nr.73306 – Alba Iulia cu
nr.topo.591/1 situat în Alba Iulia str. Rîndunelelor nr.2, în favoarea numitului Iancu
Nicolae
32. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al
prefectului a cotei de 92/186 mp teren intravilan înscris în CF.nr.96091 – C1-U1 Alba
Iulia cu nr.topo.1908/15/3/1/I situat în Alba Iulia str. Decebal nr.16, ap.1 în favoarea
numitului Crișan Costel
33. Proiect de hotărâre privind inscrierea dreptului de proprietate a
municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unor imobile, str. Carpenului si
Garoafei – Paclisa
34. Proiect de hotărâre privind parcelarea unui imobil situat in Oarda, zona
Cîrligățea – proiectul este retras de pe ordinea de zi.
35. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al
municipiului Alba Iulia - domeniul public asupra unui imobil (teren) situat în Alba
Iulia, str. Olteniei.
36. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va
conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada octombrie
– decembrie 2021
37. Proiect de hotărâre aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al
municipiului Alba Iulia, a programului ”Voucher educațional”, în anul școlar 2021
-2022
Inițiator,
Consilier local
Florea Paul Victor
38. Diverse
a) Plângere prealabila nr. 103746/2021
b) Plângere prealabilă nr. 103652/2021
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la finanțarea obiectivului
”Alimentare cu energie electrică ansamblu de locuințe colective ANL și creșă, str.
Lalelelor și aprobarea indicatorilor tehnico-economici.
40. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 155/2021.
41. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare între
Municipiul Alba Iulia și firma PK Topaz.
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."
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
„Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 21 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, 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. 353/2021
2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, începând cu data 01 octombrie
2021
Se prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela - președinte comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economicosociale, 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.”
Pleșa Gabriel: ”S-au dat niște concursuri pentru două persoane. Chiar azi lipsește
d-na Man iar doamna care o înlocuiește este în concediu medical.”
Paul Victor Florea: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
„Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 21 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, 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. 354/2021
3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al
serviciului public Serviciul Voluntar Pentru Situații de Urgență aflat în subordinea
Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, urmare reorganizării, începând cu data

de 01 noiembrie 2021 – proiectul este retras de pe ordinea de zi.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al
serviciului public „Serviciul Comunitar pentru Cadastru și Agricultură”, aflat în
subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, urmare reorganizării,
incepand cu data de 01 noiembrie 2021
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.”
Pleșa Gabriel: ”Vor urma câteva proiecte referitoare la reorganizarea Primăriei.
Această reorganizare este o primă reorganizare pe care o propun Consiliului local. Știți
că în urmă cu câteva luni am făcut un audit extern pe forța de muncă. Două lucruri și
două principii le-am luat în considerare în această reorganizare. Unu la mână.
Eficientizarea serviciilor Primăriei. Și doi. Economia forței de muncă acolo unde am
considerat că este cazul. Aștept să mă întrebați la proiectul nr. 4 dacă există
amendamente sau discuții.”
Sergiu Nicolae Vârtei: ”Doar o discuție. Nu am o problemă cu proiectul în sine.
La baza lui au stat anumite discuții. Referitor la forma proiectului, mi-ar fi plăcut să se
insiste mai mult la temeinicia proiectului, la motivarea proiectului. Sunt convins că
există. Asta și pe viitor pentru toate proiectele.”
Paul Victor Florea: ”Vă propun să trecem la vot. Supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
„Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 21 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, 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 355/2021
5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al
serviciului public „Administrarea patrimoniului local”, aflat în subordinea Consiliului
Local al municipiului Alba Iulia, urmare reorganizării, incepand cu data de 01
ianuarie 2022
Se prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.

Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela - președinte comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economicosociale, 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.”
Pleșa Gabriel: ”Este vorba de modificarea organigramei Serviciului administrarea
patrimoniului local, reorganizarea urmând să își facă efectele începând cu data de 1
ianuarie 2022. ”
Raul Sebastian Tudorașcu: ”Aici ar trebui discutate amendamentele.”
Marcel Jeler: ”Amendamentele sunt la proiectul nr. 6. Majoritatea.”
Raul Sebastian Tudorașcu: ”Nu avem amendament la proiectul nr. 5?”
Popescu Antoniu Emil: ”Aveți dreptate. Există amendament.”
Pleșa Gabriel: ”Avem amendamentul nr. 7 cu menținerea Serviciului administrare
piețe, târguri și gestionarea câinilor fără stăpân din cadrul serviciului Administrarea
patrimoniului local. Adică, forma inițială, dinainte de reorganizare. Acest amendament
este împreună cu un amendament făcut de mine la proiectul nr. 6. Serviciul ecarisaj
rămâne la fel și nu se modifică.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot amendamentul nr. 7. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 21 voturi pentru Bărbuleț
Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor,
Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, 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.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul
propus. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
„Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 21 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, 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 356/2021
Părăsește ședința domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al
Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, urmare reorganizării,
incepand cu data de 01 ianuarie 2022
Se prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela - președinte comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economicosociale, 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 Sergiu Nicolae Vârtei care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat favorabil acest proiect de
hotărâre.
Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Pleșa Gabriel: ”Este proiectul cel mai discutat și în comisie și în rândul
consilierilor locali. Trebuie să vă spun de la început că aici vă propun următoarele
modificări. Sunt câteva funcții de conducere care nu își mai au rostul. O direcțiune la
Poliția locală, șef birou, șef serviciu. Unele nu mai au personalul necesar iar în alte
cazuri am considerat că nu poate fi șef de serviciu cu doi oameni. Aș fi vrut să fac mai
multe modificări. Avem câteva posturi suspendate sau transferate temporar. Pe acestea
nu putem discuta. Este vorba de Direcția juridică pe care aș fi vrut să o transform în
serviciu. Titularul acestui post este transferat, retransformat în serviciu. Titularul acestui
post este transferat la Prefectură. Ce trebuie să știți? Că reorganizarea se face odată la
șase luni.
Și o intervenție din nou foarte importantă aici. Este dispariția sau reducerea unor
posturi din organigramă. Este vorba de 35 de posturi de la Poliția locală. 35 de posturi de
la serviciul de pază. Care au fost considerentele? Aveam două birouri de pază pe care le
propunem desființării cu acest proiect și undeva la 86 de oameni. M-am uitat pe
obiectivele pe care le păzim. M-am uitat pe veniturile încasate cu aceste obiective,
înafară de cele ale Primăriei. Și la cheltuiala cu forța de muncă. Clar este o balanță netă
negativă. Și am zis în felul următor. Până la 1 ianuarie, acele instituții au timpul necesar
să își ia un serviciu de pază și nu e o problemă că noi nu mai păstrăm acest serviciu. Dar
pe bugetul local este o economie considerabilă. Să mă înțelegeți foarte bine cum vor fi
disponibilizați acești oameni. Sunt câteva persoane care sunt pensionate. Acestea nu se
vor mai putea reînscrie la concurs. Pentru cele 50 de posturi, care își doresc să rămână
în continuare, se vor putea înscrie la concurs.
Toate aceste diminuări în funcțiile de conducere și reducerea de posturi pe Poliția
locală – serviciul de pază o să aducă o economie estimată pe buget de un milion 419144
mii lei pe an, echivalentul a 288 mii euro.”
Marcel Jeler: ”Dați-mi voie în completare. Au fost transmise inclusiv o pagină în
completare de erori materiale. După aceea vom continua cu amendamentele propuse de
dumneavoastră.”
Gavrilă Paven Ionela: ”Vă rog să mă lăsați să prezint primul amendament

deoarece am propus amânarea acestui proiect. Este amendamentul nr. 14. Și ca
justificare. Este un proiect foarte greu și greoi prezentat. Doresc să văd o variantă
paralelă a modificării propuse, cele două organigrame în paralel cu justificarea
temeinică pentru fiecare în parte și completarea, inclusiv cu detaliile financiare. Este
foarte important ca acest lucru să fie corect, transparent și obiectiv astfel încât să nu
poată fi pus sub semnul întrebării de nici o parte implicată. De asemenea, susținerea mea
trece dincolo de partea politică, o consider cumva obiectivă din punct de vedere al
modului de abordare a ceea ce înseamnă partea de resursă umană la nivelul oricărei
instituții, având experiență atât în mediul privat cât și în mediul public. Tocmai de
aceea, propunerea mea este să amânăm acest proiect, să avem completările respective și
să avem posibilitatea de a discuta punctual fiecare modificare în parte.”
Pleșa Gabriel: ”Doamna consilier! Nu prea înțeleg de ce doriți o amânare a acestui
proiect. Orice amânare la acest proiect ... intră în vigoare mai târziu ceea ce v-am
propus. Unde vedeți dumneavoastră că ar fi lipsă de transparență aici? Nu știu la ce vă
referiți la transparență.”
Gavrilă Paven Ionela: ”După cum spuneam, proiectul este foarte amplu. Propune
și introducerea de noi posturi și eliminarea altora. Aș dori să văd pe fiecare economiile și
motivația. La asta mă refer. Motivația. Eu îmi susțin amendamentul. Doresc să fie supus
la vot.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot amendamentul propus de d-na consilier Gavrilă
Paven Ionela. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 5 voturi pentru Gavrilă Paven
Ionela, Fulea Ioan, Holhoș Teodor, Marcela Vâlcan, Sergiu Nicolae Vârtei, un vot
împotrivă Popescu Antoniu Emil și 14 abțineri Bărbuleț Narcisa Ioana, Dumitru
Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Horșa Ionuț, Lupea Ioan
Gabriel, Marean Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana
Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin.”
Amendamentul a fost respins.
Paul Victor Florea: ”Următorul amendament este al domnului Medea Bogdan.”
Medrea Bogdan: ”Propun modificarea amendamentului inițial. Propun un
consilier la primar și să eliminăm cei doi consilieri de la viceprimari. Deci, am
modificat amendamentul inițial.”
Sergiu Nicolae Vârtei: ”Care este rațiunea acestui amendament?”
Medrea Bogdan: ”Nu se justifică.”
Paul Victor Florea: ”O rugăminte către domnii viceprimari. Să ne spună de ce
este necesar.”
Popescu Antoniu Emil: ”Din punctul meu de vedere. Pentru a mă ajuta în ceea
ce privește domeniul juridic.”
Marius Filimon: ”Am în subordine în jur de 15 servicii, birouri și
compartimente. E foarte mult. Vă invit într-o zi să vedeți.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot amendamentul domnului consilier Medrea
Bogdan. 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, Stanciu alin, 5 abțineri Holhoș
Teodor, Sandu Cornel Stelian, Gavrilă Paven Ionela, Sergiu Nicolae Vârtei, Ioan

Fulea și 11 voturi împotrivă Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul
Victor, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Claudiu, Medrea Petru Gabriel,
Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Marcela Vâlcan.”
Amendamentul a fost respins.
Paul Victor Florea: ”Amendamentul nr. 9 se retrage.”
Nanu Dana Elisabeta: ”Îmi pare rău că nu este aici doamna care a fost mămica
și tăticul acestei organigrame. Discut de biroul pază – bunuri. Am înțeles din
expunerea dumneavoastră că veniturile sunt mai mici decât cheltuielile. Oare s-a
discutat cu această entitate să se majoreze aceste contracte de colaorare prestări
servicii?”
Pleșa Gabriel: ”Nu s-a discutat. Chiar dacă s-ar mări toate aceste servicii ...
gândiți-vă că cei de la Poliția locală care fac paza au și norma de hrană aprobată tot
de dumneavoastră în Consiliul local. Chiar nu mai rentează.”
Nanu Dana Elisabeta: ”Ar trebui să îi lăsăm pe ei să refuze!„
Pleșa Gabriel Codru: ”Există în legislația obligativitatea de a avea un polițist
local la mia de locuitori. La această oră sunt 176 – 178. Și aici nu respectăm această
condiție.”
Nanu Dana Elisabeta: ”Aș fi considerat primul pas. Să îi întrebăm pe dânșii.
Doriți majorarea contractului? Doi la mână. Pe măsură ce ieșeau la pensie sau aveau
anumite abateri, am fi putut în mod natural reduce. Din acest motiv, noi am propus
amendamentul nr. 11. Trebuie să ne gândim la impactul social. Nu ”Nenorocim” 35.
E un cuvânt mare. Ci nenorocim ori patru. Între ghilimelele de rigoare.”
Sergiu Nicolae Vârtei: ”Pentru acest amendament aș vrea și eu detalii. În
rațiunea din spatele acestui proiect este eficientizarea Poliției locale. Și atunci,
eficientizarea presupune acoperirea sau reducerea costurilor pe cât posibil. Din
punctul meu de vedere și din ceea ce a spus domnul Primar, 35 de posturi mi se par
prea puțin. Și nici așa nu suntem în litera legii. Dar să înțeleg că amendamentul
vizează desființarea sau eliminarea alineatului în sensul să nu fie nici o persoană
concediată? Adică, să nu se desființeze acele posturi deși la momentul acesta,
dovedit, noi avem un cost mai mare decât valoarea pe care o aduce postul respectiv în
bugetul local.”
Nanu Dana Elisabeta: ”Pe moment eliminare. Și analiza. Adică, îți trimit
adresă. Și pe baza răspunsului celui care îi trimiți adresă, luăm o hotărâre.”
Sergiu Nicolae Vârtei: ”Cine ar fi de acord cu majorarea unui preț dacă găsește
același serviciu la un preț mai mic.”
Ioan Fulea: ”Ce se întâmplă? Dacă noi renunțăm la 35 de posturi, cum putem
asigura serviciile în continuare pentru contractele în derulare?”
Pleșa Gabriel: ”Aplicabilitatea este de la 1 ianuarie. Până atunci se anunță
instituțiile, ei își vor achiziționa servicii de pază. De asta am făcut-o cu bătaie
lungă.”
Ioan Fulea: ”Avem o evaluare a contractelor ca să putem lua o decizie
corectă?”
Pleșa Gabriel: ”Ideea este să folosim pe cei care rămân pentru serviciul acesta
doar pentru obiectivele noastre. La Direcția venituri, la baza sportivă. O să anunțăm
din timp partenerii.”

Medrea Bogdan: ”Deci, să înțeleg că decizia de a renunța la cei 35 este din
punct de vedere economic?”
Pleșa Gabriel: ”Da.”
Medrea Bogdan: ”Cu aceste explicații, împreună cu colegii retragem
amendamentul nr. 11.”
Paul Victor Florea: ”D-na Nanu!”
Nanu Dana Elisabeta: ”Amendamentul nr. 12. Sunt foarte multe posturi
vacante. Să se desființeze care sunt mai mult de un an vacant. Cât să le mai târâim
după noi? Propunem desființarea lor.”
Pleșa Gabriel: ”Există niște servicii vitale pentru primărie. Urbanism, impozite
și taxe, investiții, direcția financiar – contabilă. Sunt câteva servicii și direcții vitale.„
Nanu Dana Elisabeta: ”Atunci îl retrag.”
Pleșa Gabriel: ”Amendamentele mele rămân. Cele două.”
Marcel Jeler: ”Și proiectul va fi votat cu cele două amendamente propuse.”
Sergiu Nicolae Vârtei: ”Există un amendament în sime sau erori materiale?”
Pleșa Gabriel: ”Există și acele eori materiale. Și există și două amendamente
ale inițiatorului pe care le-am depus și în scris. Ale mele rămân ca amendamente.
Amendamentul nr. 5 și amendamentul nr. 6.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot amendamentul nr. 5. Cine este pentru?
Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 17 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
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, Marcela Vâlcan și 3 abțineri Gavrilă
Paven Ionela, Holhoș Teodor, Sergiu Nicolae Vârtei.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot amendamentul nr. 6. Cine este pentru?
Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 17 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
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, Marcela Vâlcan și 3 abțineri Gavrilă
Paven Ionela, Holhoș Teodor, Sergiu Nicolae Vârtei.”
Paul Victor Florea: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
Paul Victor Florea: ”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 15 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
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, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan și
5 abțineri Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela
Vâlcan.

S-a adoptat Hotărârea 357/2021
Revina online domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului
pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului
Alba Iulia, urmare promovării în grad profesional
Se prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela - președinte comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
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.”
Părăsește sala de ședință domnul consilier
consilier Marius Filimon.

Lupea Ioan Gabriel și domnul

Paul Victor Florea: „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, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven
Ionela, Holhoș Teodor, 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, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu
Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
S-a adoptat Hotărârea 358/2021
Revine în sala de ședință domnul consilier Marius Filimon.
8. Proiect de hotărâre privind înființarea Direcției Creșe, cu personalitate
juridică, în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, a statului de
funcții, a organigramei și al Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia
Se prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela - președinte comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economicosociale, 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.”
Gavrilă Paven Ionela: ”În comisie am discutat despre înființarea doar a trei
posturi. Am depus amendamentul nr. 15.”
Pleșa Gabriel: ”Am discutat cu doamna director. Și am zis că putem merge cu trei
posturi. La cel de la achiziții putem să mergem cu trei posturi. La cel de la achiziții
putem să îi dăm și resurse umane în fișa postului, că nu e atât de lucru la resurse umane.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. 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, Holhoș Teodor, 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, Raul Sebastian
Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul
propus. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
„Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentul a fost votat cu 20 voturi pentru
Bărbuleț Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul
Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, 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,
Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
S-a adoptat Hotărârea 359/2021
9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 45/2018
a Consiliului local
Se dă cuvântul domnului Radu Urcan – director Club Sportiv Municipal Unirea
Alba Iulia 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.”
Radu Urcan: ”Trecerea bazinului de înot în subordinea Clubului sportiv.”
Raul Sebastian Tudorașcu: ”Domnule președinte! Am o rugăminte. Dacă mai este
domnul Popescu. Dumnealui a prezentat cel mai bine în comisie.”
Popescu Antoniu Emil: ”Am explicat și în comisie acest lucru. Ca toate bazele
sportive să fie cupriinse sub aceeași tutelă.”
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 Paul Victor,
Fulea Ioan, Gavrilă Paven
Ionela, Holhoș Teodor,
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, Raul Sebastian
Tudorașcu, Sergiu Nicolae
Vârtei, Marcela Vâlcan.”
S-a adoptat Hotărârea 360/2021
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al
municipiului Alba Iulia în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ
preuniversitar cu persoanlitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul
școlar 2021-2022
Se dă cuvântul doamnei Andreea Giurgiu - consilier Compartiment învățământ,
proceduri administrative 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.”
Andreea Giurgiu: ”Vreau să fac o singură precizare. S-a modificat. Nu mai este

ordinul 4619/2014. Este ordinul 5154/2021. Propunerile reprezentanților au fost făcute
în comisia de cultură.”
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 Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, 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, Raul Sebastian
Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
S-a adoptat Hotărârea 361/2021
11. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii nr. 327/2021 a
Consiliului local al municipiului Alba Iulia
Se dăcuvântul doamnei Delia Cristescu – director Direcția de Asistență Socială
care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-nei Rotar Corina care prezintă raportul de avizare din partea
Comisiei Consiliului local pentru activități științifice, învățământ, cultură, sănătate,
protecție socială, culte, sport, agrement, turism și protecția copilului.
Rotar Corina: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Delia Cristescu: ”Propunerea de azi din acest proiect este să acordăm tuturor
copiilor pe perioada valabilității hotărârii până la un an pentru că și hotărârea noastră e
făcută doar pe un an, perioada de valabilitate care corespunde cu structura anului școlar
pentru creșă. Cu această modificare am venit azi.”
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 Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, 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, Raul Sebastian
Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
S-a adoptat Hotărârea 362/2021
12. Proiect de hotărâre privind cuantumul cotizației pentru Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba
Se dăcuvântul domnului Mircea Petrică – inspector Serviciul administrarea
activităților domeniului public 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."
Mircea Petrică: ”Aprobarea cuantumului cotizației către Adi Salubris.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș
Teodor, 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, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei,
Marcela Vâlcan și o abținere Dumitru Nicolae Alexandru.”
S-a adoptat Hotărârea 363/2021
Părăsește sala de ședință domnul consilier Marius Filimon.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare între
Municipiul Alba Iulia, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia și Muzeul
național al Unirii din Alba Iulia privind promovarea patrimoniului istoric al
Municipiului Alba Iulia
Se dă cuvântul doamnei Maria Seeman - manager public - care prezintă
proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul doamnei Nanu Dana Elisabeta - secretar comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Nanu Dana Elisabeta: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
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.”
Tudor Drâmbărean: ”Instituția Prefectului a transmis o adresă către Primăria Alba
Iulia prin care a solicitat revocarea acestei hotărâri, fiindcă e nemotivată în drept.
Practic s-a solicitat realizarea unui acord de cooperare întrucât cel vechi era expirat.
Ceea ce facem prin actualul proiect este să revocăm Hotărârea nr. 207 și aprobăm un
acord de cooperare cu Universitatea în vederea realizării acestui volum.”
Sergiu Nicolae Vârtei: ”Am discutat și în comisia juridică. Acordul se încheie pe
cinci ani. Principalul obiectiv al acordului este redactarea, traducerea Memoria Urbis.
Dar având în vedere că este pe cinci ani, întrebarea mea este dacă ulterior apar alte idei,
veți mai veni în Consiliul local sau nu?”
Tudor Drâmbărean: ”La fel cum s-a făcut și pe vechiul acord de cooperare aprobat
prin Hotărârea nr. 184/2014, se merge în fiecare an cu hotărâre, respectiv buget

aprobat.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Holhoș Teodor,
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, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela
Vâlcan.”
Doamna consilier Gavrilă Paven Ionela a anunțat că nu participă la dezbaterea
și la votul acestui proiect.
S-a adoptat Hotărârea 364/2021
Revine în sala de ședință domnul consilier Marius Filimon.
14. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru marcarea
zilei de 2 noiembrie, ziua eroilor martiri Horea, Cloșca și Crișan
Se dă cuvântul doamnei Maria Seeman - manager public - 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 economicosociale, 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."
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, 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 și un vot împotrivă Raul Sebastian Tudorașcu.”
S-a adoptat Hotărârea 365/2021
Părăsește sala de ședință doamna consilier Gavrilă Paven Ionela.
15. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a municipiului Alba
Iulia în municipiul Cetinje din Republica Muntenegru, în prioada 2 – 6 octombrie
2021
Se prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul doamnei Nanu Dana Elisabeta - secretar comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economicosociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.

Nanu Dana Elisabeta: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Pleșa Gabriel: ”Sunt trei consilieri de la trei partide: PNL, USR Plus și PSD.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Holhoș Teodor, 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, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu
Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
S-a adoptat Hotărârea 366/2021
Revine în sala de ședință doamna consilier Gavrilă Paven Ionela.
Părăsește sal ade ședință domnul consilier Sandu Cornel Stelian, domnul consilier
Popescu Antoniu Emil și domnul consilier Dumitru Nicolae Alexandru.
16. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cadrul Hotărârii
nr. 333/31.08.2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu director Direcția Programe - care
prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat favorabil acest proiect de
hotărâre.
Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș
Teodor, Horșa Ionuț, 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 367/2021
Revine în sala de ședință domnul consilier Sandu Cornel Stelia și domnul
consilier Popescu Antoniu Emil.
17. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr.
194/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
Se dă cuvântul d-nei Claudia Cânța – șef Serviciu investiții și lucrări publice

care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul doamnei Nanu Dana Elisabeta - secretar comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economicosociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Nanu Dana Elisabeta: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Sergiu Nicolae Vârtei: ”Am discutat și cu doamna Cânța. Aici nu pot să nu
remarc. Aici s-a făcut un studiu de fezabilitate. Din câte am înțeles, în acel studiu de
fezabilitate s-a prevăzut o cheltuială eligibilă în cadrul proiectului de 350 euro/mp
construit. Evident că nu se pot construi cu acea sumă. Problema majoră pe care o avem
noi este că datorită acelui studiu de fezabilitate a fost scris proiectul în varianta aceasta și
orice cheltuială suplimentară față de 350de euro/mp, va trebui să o susținem din bugetul
local, respectiv pe viitor trebuie să fie foarte bine verificate pentru că generează cheltuieli
suplimentare aiurea.
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș
Teodor, 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, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei,
Marcela Vâlcan.”
S-a adoptat Hotărârea 368/2021
Claudia Cânța: ”Dacă îmi permiteți să prezint și proiectul nr. 39.”
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la finanţarea obiectivului
”Alimentare cu energie electrica ansamblu locuinte collective ANL si cresa
str.Lalelelor, nr.97A din Municipiul Alba Iulia” și aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici
Se dă cuvântul d-nei Claudia Cânța – șef Serviciu investiții și lucrări publice
care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul doamnei Nanu Dana Elisabeta - secretar comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Nanu Dana Elisabeta: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri?
Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș
Teodor, Horșa Ionuț, Marean 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 369/2021
Revine în sala de ședință domnul consilier Dumitru Nicolae Alexandru.
18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.
255/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
Se dă cuvântul d-nei Simona Fiț – Șef serviciu administrație publică locală,
juridic, contensios care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat favorabil acest proiect de
hotărâre.
Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Simona Fiț: ”Urmare a efectuării controlului de legalitate a Instituției Prefectului
care ne-a sesizat unele aspecte din conținutul acestei hotărâri și a anexei, aspecte care au
necesitat reanalizarea lor. Astfel, am constatat că unele dintre contravențiile prevăzute în
anexe exced sferei de competență a autorității publice locale, sens în care se justifică
modificarea și completarea sau abrogarea unora, după caz.”
Corina Rotar: ”Avem un amendament aici. La cap. IV Contravenții și sancțiuni,
art. 11D, punctul 20. Circulația cu motociclete, alte vehicule sau autovehicule în parcuri,
trotuare sau străzi închise circulației sau restricționate în orice fel, cu excepția pistelor
semnalizate sau traseelor autorizate corespunzător.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot amendamentul propus. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț
Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor,
Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean 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.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul
propus. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentul a fost votat cu 20 voturi pentru
Bărbuleț Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul
Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, 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,
Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
S-a adoptat Hotărârea 370/2021

19. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 261/29.06.2021 a
Consiliului local în sensul admiterii cererii înregistrata la sediul Primariei
Municipiului Alba Iulia sub nr. 87209/28.07.2021, formulata de Lazar Carmen Gina
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.”
Damian Alexandru: ”Este vorba de un PUZ aprobat în urmă cu două luni. Se
propune revocarea acestui PUZ de către inițiator.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri?
Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, 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, Raul Sebastian
Tudorașcu, Marcela Vâlcan.”
Domnul consilier Sergiu Nicolae Vârtei nu a participat la dezbatere și la vot.
S-a adoptat Hotărârea 371/2021
Domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu părăsește ședința.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal: ,,
ELABORARE PUZ - construire centru comercial ALBA IULIA, sensuri giratorii,
amenajare platforme exterioare cu parcari, alei carosabile si pietoale, reconfigurare
cai de acces, semnalistica rutiera, amplasare casete publicitare luminoase si totemuri
publicitare, amenajare spatii verzi, imprejmuire teren si introducere partiala in
intravilan”
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: ”PUZ-ul a trecut de comisiile de urbanism, de perioada de
consultare a populației. Respectă toate normele. Au fost niște condiții pe care le-am
solicitat dezvoltatorului. Este și proiectantul în sală.”

Sergiu Nicolae Vârtei: ”Au existat ceva obiecții, sesizări?”
Alexandru damian: ”Da. A fost o solicitare prin care un vecin dorea o trecere de
pietoni suplimentară pe strada Alexandru Ioan Cuza adiancentă giratoriului propus.
Această condiție va fi realizată la autorizare.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, 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 372/2021
41. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare între
Municipiul Alba Iulia și firma PK Topaz.
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 nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Alexandru Damian: ”Este vorba de trei zone pe care dezvoltatorul ne asigură că le
va amenaja.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, 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 373/2021
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu:
,,Construire hale depozitare produse industriale”
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 nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Alexandru Damian: ”Suntem pe șoseaua de centură. Se dorește realizarea a încă
patru hale depozitare produse industriale.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, 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 374/2021
Alexandru Damian: ”Vă rog să îmi permiteți să discut și adresele de la
capitolul Diverse.”
1. Alexandru Damian: ”Avem o plângere prealabilă, înregistrată sub
nr. 103746/2021, adresată de doamna Budescu Carmen. Este vorba despre un PUZ
pentru modificare zonă funcțională din zonă pentru agrement și sport în zonă de
locuințe individuale joase. Este la diverse. Este o discuție. Este zonă V3 în care se
propune schimbarea zonei funcționale. Din punct de vedere urbanistic și legal, acest
lucru nu este posibil. Deci, terenul este destinat până la aprobarea unui PUG nou ca
zonă de agrement și sport în această zonă. Dacă aveți întrebări?”
Sergiu Nicolae Vârtei: ”Să înțeleg că în ședința viitoare veniți cu un proiect de
respingere.”
Alexandru Damian: ”Următorul punct la diverse este tot o plângere prealabilă,
înregistrată sub nr. 103652/2021, prin care subsemnații Racz Endre și Karsai
Ecaterina solicită revocarea/anularea certificatului de urbanism și emiterea unui nou
certificat favorabil. În acest caz am emis un certificat nefavorabil deoarece dânșii au
construit fără autorizație pe o construcție care inițial a fost autorizată ca o locuință
cuplată.”
Sergiu Nicolae Vârtei: ”Aceasta nu are nici o legătură cu Consiliul local. Este
doar o informare. Noi nu putem da o hotărâre de consiliu.”
Părăsește sala de ședință doamna consilier Rotar Corina, doamna consilier
Marcela Vâlcan și domnul consilier Sergiu Nicolae Vârtei.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului masei lemnoase care se va
recolta şi valorifica în cursul anului 2021 din fondul forestier proprietate publică a
Municipiului Alba Iulia şi aflat în administrarea Ocolului Silvic Sebeş R.A.
Se dă cuvântul d-lui Mihai Morar – consilier Serviciul administrarea domeniului
public și privat - care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Mihai Morar: ”Ocolul Silvic ne propune un tarif pentru prestarea serviciilor,
respectiv doborâri, curățat, tras la drum, preț de la care va merge licitația în jos.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil
Antoniu, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin.”
S-a adoptat Hotărârea 375/2021
Revine în sala de ședință domnul consilier Sergiu Nicolae Vârtei.
40. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 155/2021.
Se dă cuvântul d-nei Mioara Bogdan – șef Serviciu administrarea domeniului
public și privat - care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Mihai Morar: ”O completare la Hotărârea nr. 155/2021 prin care ne-am dat
acordul să scoatem din fondul forestier suprafața de 0,9 care este ocupată momentan
de zona de agrement de sus. Trebuie făcută menținuea că acel teren nu este în litigiu.
Declarăm în scris că terenul nu face obiectul nici unui litigiu. Alineatul 1 rămâne la
fel. Introducem alineatul 2.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil
Antoniu, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Sergiu Nicolae Vârtei.”
S-a adoptat Hotărârea 376/2021
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare a unor imobile
– teren, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în
administrarea Consiliului Județean Alba

Se dă cuvântul d-lui Mihai Pripon – șef Birou licitații contracte - care prezintă
proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Mihai Pripon: ”Este vorba de transmiterea din administrarea Consiliului local
în administrarea Consiliului Județean a 3 parcele de teren pe 10 ani pentru
implementarea unui proiect de către Consiliul Județean.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil
Antoniu, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Sergiu Nicolae Vârtei.”
S-a adoptat Hotărârea 377/2021
24. Proiect de hotărâre privind
înscrierea dreptului de proprietate a
municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unor imobile (terenuri), situate în
Alba Iulia
Se dă cuvântul d-lui Mihai Pripon – șef Birou licitații contracte - care prezintă
proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil
Antoniu, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Sergiu Nicolae Vârtei.”
S-a adoptat Hotărârea 378/2021
25. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a
municipiului Alba Iulia – domeniul public, asupra unor imobile (terenuri), situate în
Alba Iulia str.Modena, str.Padiș, str.Curcubeului, str.Gârda
Se dă cuvântul d-lui Mihai Pripon – șef Birou licitații contracte - care prezintă

proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil
Antoniu, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Sergiu Nicolae Vârtei.”
S-a adoptat Hotărârea 379/2021
Părăsește sala de ședință domnul consilier Ioan Fulea.
Revine în sala de ședință doamna consilier Marcela Vâlcan.
Părăsește sala de ședință domnul consilier Medrea Bogdan.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de
concesiune nr.32.403/2018 încheiat între municipiul Alba Iulia și Briscan Grigore
Cristian
Se dă cuvântul d-lui
Mihai Pripon șef Birou
licitații contracte care
prezintă proiectul de hotărâre
precum şi raportul de
specialitate.
Se
dă
cuvântul
domnului Horșa Ionuț –
secretar comisie – care
prezintă raportul de avizare
din
partea
Comisiei
Consiliului local
pentru
administrarea
domeniului
public şi privat, agricultură a
avizat favorabil acest proiect
de hotărâre.
Horșa Ionuț: ”Comisia
a avizat favorabil acest
proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința
adoptării acestuia.”
Se dă cuvântul d-lui

consilier Sergiu Nicolae
Vârtei care prezintă raportul
de avizare din partea
Comisiei Consiliului local
pentru administraţie publică
locală, juridică şi disciplină,
relaţii cu publicul, probleme
ale minorităţilor, apărarea
ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti a avizat favorabil
acest proiect de hotărâre.
Sergiu Nicolae Vârtei:
”Comisia a avizat favorabil
acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința
adoptării acestuia.”
Mihai
Pripon:
”Rediscutarea unui proiect
care a mai fost discutat în
iunie sau iulie. La vremea
respectivă
s-a
amânat
proiectul, având în vedere că
domnul Grițcan decedase și
nu era finalizată procedura
succesorală.
Acum
e
finalizată.”
Sergiu Nicolae Vârtei:
”Propun un amendament
aici. Amendamentul nr. 16
privind prelungirea doar pe
10 ani și prețul de pornire la
8 euro/mp/an.”
Mircea Petrică: ”Mi se
pare propunerea domnului
Vârtei
discriminatorie și
injustă. Este părerea mea și
mi-o asum.”
Paul Victor Florea:
”Supun la vot proiectul de
hotărâre cu amendamentul
propus. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentul a fost votat cu 16 voturi pentru
Bărbuleț Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul

Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean
Claudiu, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu
Emil Antoniu, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Sergiu Nicolae Vârtei.”
S-a adoptat Hotărârea 380/2021
27. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a dreptului de
proprietate asupra imobilului(teren) situat în municipiul Alba Iulia, str.Ștefan cel
Mare, FN, către Parohia Ortodoxă Română ”Sf.Antonie cel Mare” Alba Iulia
Se dă cuvântul d-lui Mihai Pripon – șef Birou licitații contracte - care prezintă
proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu, Medrea Petru
Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Sandu
Cornel Stelian, Stanciu Alin, Sergiu Nicolae Vârtei.”
S-a adoptat Hotărârea 381/2021
Revine în sala de ședință domnul consilier Medrea Bogdan.
Părăsește sala de ședință domnul consilier Popescu Antoniu Emil și domnul
consilier Sandu Cornel Stelian.
28. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Nucet
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.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Gavrilă
Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu, Medrea Bogdan,

Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa,
Marcela Vâlcan, Sergiu Nicolae Vârtei.”

Stanciu Alin,

S-a adoptat Hotărârea 382/2021
29. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Modena
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.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Gavrilă
Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Stanciu Alin,
Marcela Vâlcan, Sergiu Nicolae Vârtei.”
S-a adoptat Hotărârea 383/2021
30. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Hațeg
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.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Gavrilă
Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Stanciu Alin,
Marcela Vâlcan, Sergiu Nicolae Vârtei.”
S-a adoptat Hotărârea 384/2021
31. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al

prefectului a cotei de 90 mp teren intravilan înscris în CF.nr.73306 – Alba Iulia cu
nr.topo.591/1 situat în Alba Iulia str. Rîndunelelor nr.2, în favoarea numitului Iancu
Nicolae
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.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Gavrilă
Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Stanciu Alin,
Marcela Vâlcan, Sergiu Nicolae Vârtei.”
S-a adoptat Hotărârea 385/2021
32. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al
prefectului a cotei de 92/186 mp teren intravilan înscris în CF.nr.96091 – C1-U1 Alba
Iulia cu nr.topo.1908/15/3/1/I situat în Alba Iulia str. Decebal nr.16, ap.1 în favoarea
numitului Crișan Costel
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.”
Paul Victor Florea:

”Supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot,
proiectul a fost votat cu 15
voturi
pentru
Bărbuleț
Narcisa Ioana,
Dumitru
Nicolae Alexandru, Filimon
Marius, Florea Paul Victor,
Gavrilă
Paven
Ionela,
Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,
Marean Claudiu, Medrea
Bogdan,
Medrea Petru
Gabriel,
Nanu
Dana
Elisabeta, Oltean Sabina
Larisa,
Stanciu Alin,
Marcela Vâlcan, Sergiu
Nicolae Vârtei.”
S-a adoptat Hotărârea
386/2021
Revine în sala de ședință domnul consilier Sandu Cornel Stelian.
33. Proiect de hotărâre privind inscrierea dreptului de proprietate a
municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unor imobile, str. Carpenului si
Garoafei – Paclisa
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.”
Paul Victor Florea:
”Supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot,
proiectul a fost votat cu 16
voturi
pentru
Bărbuleț
Narcisa Ioana,
Dumitru
Nicolae Alexandru, Filimon
Marius, Florea Paul Victor,
Gavrilă
Paven
Ionela,
Holhoș Teodor, Horșa Ionuț,
Marean Claudiu, Medrea
Bogdan,
Medrea Petru
Gabriel,
Nanu
Dana
Elisabeta, Oltean Sabina
Larisa,
Sandu
Cornel
Stelian,
Stanciu
Alin,
Marcela Vâlcan, Sergiu
Nicolae Vârtei.”
S-a adoptat Hotărârea
387/2021
34. Proiect de hotărâre privind parcelarea unui imobil situat in Oarda, zona
Cîrligățea - proiectul este retras de pe ordinea de zi.
Revine în sala de ședință domnul consilier Popescu Antoniu Emil.
35. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al
municipiului Alba Iulia - domeniul public asupra unui imobil (teren) situat în Alba
Iulia, str. Olteniei
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.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Gavrilă

Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Antoniu
Emil, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Marcela Vâlcan, Sergiu Nicolae Vârtei.”
S-a adoptat Hotărârea 388/2021
36. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va
conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada octombrie
– decembrie 2021.
Se dă cuvântul d-nei Simona Fiț care prezintă proiectul de hotărâre precum și
raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vârtei care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat favorabil acest proiect de
hotărâre.
Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Pleșa Gabriel: ”Urmează să conducă ședința pentru următoarele trei luni domnul
consilier Sergiu Nicolae Vârtei. Așadar, îl propun pe domnul consilier Sergiu Nicolae
Vârtei președinte de ședință.”
Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Gavrilă
Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Antoniu
Emil, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Marcela Vâlcan, Sergiu Nicolae Vârtei.”
S-a adoptat Hotărârea 389/2021
37. Proiect de hotărâre aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al
municipiului Alba Iulia, a programului ”Voucher educațional”, în anul școlar 2021
-2022
Se prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Paul Victor Florea: ”Este un proiect realizat de mine. Am propus înființarea
unui program local denumit voucher educațional, prin intermediul căruia cadrele
didactice care predau la unitățile de învățământ preuniversitar publice de peraza
municipiului Alba Iulia să primească un voucher de 1000 lei.”
Sergiu Nicolae Vârtei: ”Nu particip la dezbatere și la vot.”
Paul Victor Florea: ”Suntem 13 consilieri de față care putem vota. Gruparea
PSD am înțeles că are un amendament la acest proiect.”
Narcisa Ioana Bărbulețiu: ”Avem un amendament la acest proiect.”
Gavrilă Paven Ionela: ”Am discutat în comisie foarte mult pe marginea acestui

proiect. Mie îmi place foarte mult ideea. Un aspect care trebuie avut în vedere este
modalitatea de acordare al acestora. Adică, baza legală, cum putem să acordăm aceste
vouchere. Să nu fie probleme și cu partea de decontare. Propunerea noastră a fost să
ne gândim și la sume și la modul în care le vom acorda. Propunerea comisiei de
buget este de amânare a acestui proiect și de rediscutare a modalșității de abordare.”
Paul Victor Florea: ”La articolul 6 am scris că aparatul de specialitate are
obligația de întocmire a unui regulament de acordare a acestui voucher.”
Sandu Cornel Stelian: ”Am discutat și noi în comisie chestiunea aceasta. Cred
că ar trebui gândită mai bine. Ce facem cu acel profesor care are două ore? Este la
pensie și are două ore. Îi dăm la fel? Și doi. Cred că modalitatea de decontarea cea
mai simplă nu este asta cu voucher. Pentru că trebuie ceva magazine care să accepte.
Eu cred că modalitatea cea mai simplă ar fi decontarea la școală.”
Narcisa Ioana Bărbulețiu: ”Avem un amendament. Practic era o modificare.
Stimulentele de tip voucher vor fi acordate profesorilor în scopul decontării
costurilor aferente cursurilor de perfecționare, participării la simpozioane, conferințe
științifice, workshopuri educaționale sau achizionării de carte școlară, laptopuri,
tablete ori alte materiale didactice specifice și necesare disciplinei/disciplinelor
predate de către cadrul didactic.”
Părăsește sala de ședință domnul consilier Sergiu Nicolae Vârtei.
Pleșa Gabriel: ”Este aici inițiatorul. Domnul Florea. Să colaborați cu profesori,
cu consilierii și să facem un proiect care să cuprindă tot. Să consultăm profesorii.”
Marius Filimon: ”Să ne gândim în bugetul anului viitor la o sumă și să îl facem
cum trebuie. Propun amânare.”
Gavrilă Paven Ionela: ”Noi am lansat invitația să discutăm în comisia de buget.
Poate ar fi bine să discutăm și cu doamna Teofila. Comisia propune amânare.„
Paul Victor Florea: ”Atunci propun amânare. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supusă la vot, propunerea de amânare a fost votată cu 13 voturi pentru
Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Gavrilă Paven
Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu, Medrea Bogdan, Nanu Dana
Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Antoniu Emil, Stanciu Alin, Marcela
Vâlcan.”
Domnul consilier Sandu Cornel Stelian, domnul consilier Medrea Petru
Gabriel, doamna consilier Narcisa Ioana Bărbuleț au anunțat că nu participă la vot.
Paul Victor Florea: „Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu sunt, declar şedinţa
închisă.”
Alba Iulia, 28 septembrie 2021
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier
Paul Victor Florea

SECRETAR general
Marcel Jeler

