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 Încheiat azi 29 iulie 2021 în cadrul şedinţei ordinară publică a Consiliului 

Local al municipiului  Alba-Iulia. 

  Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 1336/2021 a Primarului 

municipiului Alba Iulia, publicată în ziarul local Unirea în data de 25 iulie 2021. 

  Lucrările şedinţei ordinară a Consiliului Local sunt publice. 

  Pleşa Gabriel: „Bună ziua. Având în vedere faptul că domnul secretar lipseşte, 

fiind în concediu de odihnă, colega noastră Simona Ileana Fiţ îi va ţine locul. La fel, 

şi preşedintele de şedinţă este în concediu de odihnă. A anunţat din timp că are bilet. 

Şi în consecinţă, cu voia dumneavoastră, vă propun să alegem, doar pentru şedinţa de 

astăzi un preşedinte de şedinţă. Aş propune ca preşedinte pentru şedinţa de azi pe 

domnul consilier Sergiu Nicolae Vârtei.” 

  Simona Ileana Fiţ: „Dacă mai sunt şi alte propuneri? Dacă nu mai sunt, atunci 

supun la vot această propunere. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?” 

  „Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 19 voturi pentru  Bărbuleț 

Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Fulea Ioan, Gavrilă 

Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Vâlcan Marcela. ” 

 Simona Ileana Fiț: ”La ședință participă un număr de 19 consilieri. Lipsesc 

domnii consilieri Florea Victor Paul și Holhoș Teodor.  Domnii consilieri au anunțat 

că nu vor participa la ședința de consiliu.  Așadar, ședința noastră este legal 

constituită. 

  Vreau să supun la vot cele două procese verbale ale şedinţelor anterioare, dacă 

nu aveți contestații pe marginea lor.” 

  Raul Sebastian Tudoraşcu: „La procesul verbal al şedinţei extraordinare din 

data de 19 iulie, vreau doar să vă rog la proiectul nr. 3.  Au fost foarte multe discuţii. 

Şi aici nu apare absolut nimic. Apare doar că se dă cuvântul doamnei Gavrilă să 

spună comisia şi supun la vot. Şi acolo au fost discuţii, au fost întrebări, s-a întrebat 

dacă este legal sau nu. Adică, trebuiau prinse un pic mai multe.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Ne spuneţi şi despre ce proiect este vorba?” 

  Raul Sebastian Tudoraşcu: „Tarifele.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Şi atunci, solicitaţi să se completeze procesul verbal cu 

discuţiile respective?” 

  Simona Ileana Fiţ: „O să completăm. Aşadar, supun la vot procesul verbal al 

şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 29 iunie 2021. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri?” 

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



Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Fulea Ioan, Gavrilă Paven 

Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, 

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

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

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Vâlcan Marcela. ” 

  Simona Ileana Fiţ: „Dau cuvântul domnului preşedinte 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 supusă la vot, propunerea a fost votată cu 19 voturi pentru  Bărbuleț 

Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Fulea Ioan, Gavrilă 

Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Vâlcan Marcela.” 

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

lucrările şedinţei noastre  participă: domnul Primar Pleșa Gabriel, d-na Maria Seeman 

– manager public, d-na Crina Dumitrescu – director Direcția Programe,  d-na Claudia 

Cânța – șef Serviciu investiții și lucrări publice, dl. Daniel Stan – director Direcţia 

tehnică, dl. Robert Roman – şef Birou Administrativ,  dl. Damian Alexandru – 

arhitect șef, d-na Adriana Gheorghescu - consilier Serviciul urbanism, 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,  dl. Mihai Pripon – șef Birou licitații, contracte, dl. Bereş Vasile – şef 

Serviciu   de administrare piețe, târguri și gestionarea câinilor fără stăpân -  precum şi 

presa.” 

  Pleșa Gabriel: ”Pe ordinea de zi avem 29 de proiecte.  Suplimentar au fost 

introduse 2 proiecte: 

  31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 338/2020 a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia cu privire la înființarea Unității de Management a 

proiectului ”Iris – Integration of Roma Through Innovative Skills” depus în cadrul 

Programului ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, 

finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021. 

 32. Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului pentru susținerea și 

promovarea culturii scrise. 

  Proiectul de hotărâre nr. 23. privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul 

Hotărârii nr. 273/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia îl retrag 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 19 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Fulea Ioan, Gavrilă Paven 

Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, 

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

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

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Vâlcan Marcela.” 



  Simona Ileana Fiț: ”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.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”La proiectul nr. 4. Proiect de hotărâre privind 

încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Alba Iulia, Inspectoratul Şcolar 

al Județului Alba și Fundația „The Institute", pentru implementarea programului de 

responsabilitate socială ASAP – Armata Selectării Atente a Plasticului nu particip la 

dezbatere și la vot.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”La următoarele proiecte nu particip la dezbatere și la 

vot: 

  22. Proiect de hotărâre privind menținerea Hotărârii nr. 273/2021 a Consiliului 

local. 

  28. Proiect de hotărâre privind  însușirea documentației tehnice de 

dezmembrare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Orizontului, Bl. A4.”      

 Pleșa Gabriel: ”Și acum vă prezint următoarea 

 

             ORDINE DE ZI:  
 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la 

Protocolul de Cooperare încheiat între Municipiul Alba Iulia și Asociația Institutul de 

Cercetare în Permacultură din România, aprobat prin Hotărârea nr. 103/2020 a 

Consiliului local  

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea 

bugetării participative – ediția 2021 

  3. Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Alba 

Iulia și Asociația "PETRO AQUA" 

  4. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între 

Municipiul Alba Iulia, Inspectoratul Şcolar al Județului Alba și Fundația „The 

Institute", pentru implementarea programului de responsabilitate socială ASAP – 

Armata Selectării Atente a Plasticului 

  5. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani Clubului Sportiv 

Universitatea din Alba Iulia în vederea susţinerii activităţii competiționale în anul 

2021 aferent programului sportiv - secțiunea tenis 

  6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la Acordul de 

cooperare nr. 159/04.01.2021 încheiat între Municipiului Alba Iulia și Asociația 

„Micul Prinț” Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea nr. 345/2020 a Consiliului local al  

municipiului Alba Iulia  

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de colaborare între 

Municipiul Alba Iulia și Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa” pentru acordarea 

unor sume de bani în vederea susținerii activătății școală după școală (SDS), anul 

școlar 2021 -2022 

  8. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al 

municipiului Alba Iulia” domnului col. rtr. ec. Străjan Ioan 

  9. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al 



municipiului Alba Iulia” preotului Gheaja Doru-Romul  

  10. Proiect de hotărâre privind relocarea Cetrului de zi pentru persoane 

vârstnice și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului   

  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice 

faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ” Creșterea 

eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu 

destinație unități de învățământ – Grădinița cu program prelungit nr.11”  

  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice 

faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ” Creșterea 

eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu 

destinație unități de învățământ – Grădinița cu program prelungit nr.12” 

  13. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea componentei 

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (C.T.A.T.U.) stabilita prin 

HCL nr. 54/2019 si aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia   

  14. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a 

unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Arnsberg, nr.32, lângă bl.B7, ap.34 

  15. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a 

unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Tudor Vladimirescu, nr.2/2 

  16. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a 

municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui imobil (teren), situat în Alba 

Iulia - Micești, str.Radna  

  17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de 

concesiune nr.32.403/2018 încheiat între municipiul Alba Iulia și Briscan Grigore 

Cristian  

  18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de 

concesiune nr.10.503/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și Dan Valeria 

  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de 

concesiune nr.6.646/1998 încheiat între municipiul Alba Iulia și Vesa Gheorghe 

  20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui 

imobil (teren) situat în Alba Iulia,str.Nada Florilor, nr.1J 

  21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren situat în Alba 

Iulia, strada Gladiolelor la intersecția cu B-dul Transilvaniei   

  22. Proiect de hotărâre privind menținerea Hotărârii nr. 273/2021 a Consiliului 

local   

  23. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul 

Hotărârii nr. 273/2021 a Consiliului local – proiectul este retras de pe ordinea de zi.  

  24. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de 

dezmembrare asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Marcus Aurelius 

  25. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației  cadastrale de 

dezmembrare asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, bulevardul Revoluției 

1989  

  26. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al 

prefectului a cotei de 47/617 mp teren intravilan înscris în CF nr. 78027- C1-U6 Alba 

Iulia cu nr. topo. 2935/1/1/7/VIII situat în Alba Iulia , strada Vasile Goldiș nr. 6 B, 

Bl.G3, Ap.8, Jud. Alba în favoarea numiților Groza Vasile și soția Groza Maria  



  27. Proiect de hotărâre privind  însușirea documentației tehnice de alipire a 

unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 16, bl. 

B5   

  28. Proiect de hotărâre privind  însușirea documentației tehnice de 

dezmembrare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Orizontului, Bl. A4    

  29. Proiect de hotărâre privind sterilizarea gratuită a câinilor fără stapân, fără 

pedigree, cu deținător, de pe raza municipiului Alba Iulia    

  31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 338/2020 a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia cu privire la înființarea Unității de Management a 

proiectului ”Iris – Integration of Roma Through Innovative Skills” depus în cadrul 

Programului ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, 

finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021. 

 32. Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului pentru susținerea și 

promovarea culturii scrise. 

  

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la 

Protocolul de Cooperare încheiat între Municipiul Alba Iulia și Asociația Institutul de 

Cercetare în Permacultură din România, aprobat prin Hotărârea nr. 103/2020 a 

Consiliului local  

 Se dă cuvântul doamnei Maria Seeman – manager public 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." 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Marean Claudiu 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. 

  Marean Claudiu: ”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, acesta a fost votat cu 19 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Fulea Ioan, Gavrilă Paven 

Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, 

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

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

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Vâlcan Marcela.” 

   

  S-a adoptat Hotărârea nr.  293/2021 

 

 



  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea 

bugetării participative – ediția 2021   

 Se dă cuvântul doamnei Maria Seeman – manager public care prezintă proiectul 

de hotărâre precum şi raportul de specialitate 

  Maria Seeman: „În cazul regulamentului nu a fost prevăzută situaţia în care două 

proiecte vor primi acelaşi număr de voturi. Cu acordul dumneavoastră, aş propune două 

variante care vor fi luate în considerare. Dacă două proiecte vor primi acelaşi număr de 

voturi, să fie departajate pe criteriul  bugetul cel mai scăzut, pentru a permite mai multor 

proiecte să fie finanţate.  Iar cea de-a doua variantă în care, ordinea înscrierii proiectului 

în concurs să primeze în stabilirea câştigătorului.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „A intrat proiectul şi în comisia juridică. Şi noi am 

promovat un amendament în ceea ce priveşte modificarea articolului 19. Articolul acesta 

prevede că se creează o ierarhizare a proiectelor după un anumit punctaj, iar dacă ultimul 

proiect stabilit pe fondul ierarhizării are un buget mai mare  decât diferenţa rămasă.. 

Adică, din buget s-au consumat toţi banii pentru primele proiecte, să se sară peste acest 

proiect şi să treacă la proiectele următoare. Noi, în comisia juridică ne-am gândit că nu ar 

fi drept, sau nu ar fi just sau echitabil.  De ce? Poate ar mai fi nevoie de o sumă mai mică 

de bani pentru ca acel proiect să fie aprobat. Şi atunci, am făcut un amendament, că dacă 

se întâmplă  o asemenea situaţie, să se majoreze bugetul cu maxim 5% sau 10%. Adică, 

bugetul de un milion să se majoreze pentru a acoperi acest proiect. Se majorează cu 

suma exactă de 5% sau 10%. Urmează să dezbatem suma. Eu consider că ar fi mai 

corect aşa decât să sărim proiectul. Şi atunci, acesta a fost amendamentul nostru în 

comisie. În rest, avizul este favorabil.” 

  Pleşa Gabriel: „5% sau 10%?” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „În comisie, noi am propus 10%. Urmează să vedem. 

Aproximativ 100 mii lei în plus.” 

  Pleşa Gabriel: „Aceşti bani vor fi prinşi în bugetul anului 2022. Eu zic în felul 

următor. Ca şi iniţiator, eu sunt de acord cu propunerea din comisia juridică să 

suplimentăm cu 10%. Dar categoric,  să se discute cu cele pentru care suplimentăm 

suma, dacă nu se încadrează totuşi  în suma rămasă disponibilă din proiect. Adică, se 

poate avea o discuţie clară de către ordonatorul de credite sau colegii mei.  Sugestia mea 

este să se facă o discuţie cu cel care a scris proiectul în cauză.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Atunci, mergem pe varianta de maxim 10%. Adică, va fi o 

sumă cât va fi necesară proiectului. Dar maxim 10%.” 

  Marius Filimon: „Să vedem şi criteriile pe care le-a zis Maria Seeman. Să 

discutăm aici. Să stabilim exact cum să departajăm doi dacă au punctaj egal. Varianta 

unu sau doi?” 

  Sandu Cornel Stelian: „Comisia să le dea 0,01 diferenţa. Să nu îi scoată la 

egalitate.” 

  Marius Filimon: „Este votul care se votează on line!” 

  Maria Seeman: „Dacă îmi permiteţi. Comisia evaluează doar  eligibilitatea. Nu 

punctaje.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Mergem după cronologie. Deci, supun la vot proiectul. În 

varianta pentru balotaj ... „ 

  Dumitru Nicolae Alexandru: „Îmi cer scuze! Nu consider că este corect  ca acesta 



să fie criteriul de departajare, pentru că, poate cel care a venit al doilea să fie un proiect 

mult mai bun şi mult mai benefic!” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Dacă e mai bun, înseamnă că întruneşte mai multe voturi! 

Deci, noi discutăm doar de situaţia în care are acelaşi număr de voturi şi este eligibil la 

acelaşi nivel. Trebuie să găsim un criteriu de departajare între ele. Din punctul meu de 

vedere, cred că se întâmplă foarte rar chestiunea asta. Pentru că sunt două criterii. Şi 

eligibilitatea şi numărul de voturi să fie identice! Şi atunci, am merge pe ideea pe primul 

proiect înscris. Nu este normal să fie primul venit, primul servit. Tocmai de asta am 

spus.” 

  Ioan Fulea: „Cu siguranţă va fi o diferenţă şi la partea de buget.” 

  Pleşa Gabriel: „Şi putem lua suma cea mai mică.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Pai, asta era propunerea a doua. Fie alegem varianta cu 

bugetul cel mai mic, fie alegem varianta cu proiectul care a fost înscris primul.”  

   Ioan Fulea: „Cu primul mi se pare un pic deplasat.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Asta e o varianta care ... nu știu ... șansele sunt 

mici. Trebuie să fie cu același număr de voturi și să fie ultimul de pe listă în sumă. Să 

fie ultimul proiect ales și acolo să fie două cu același număr de voturi.” 

   Ioan Fulea: „Trebuie  să avem grijă cum punem, că dacă noi punem că la 

egalitate de voturi se alege un proiect, și dacă amandouă pot sa fie caștigătoare, am 

scos unul din start fără să ...” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Nu, nu. În măsura în care nu este buget pentru 

amândouă. Clar. Doar în situația asta.” 

  Maria Seeman: „Poate se încadreazaă în cei 10% din amendament.” 

  Ioan Fulea: „ Eu cred că varianta cu bugetul cel mai mic ar fi cea mai bună.” 

   Gavrilă Paven Ionela: „Nu s-ar putea lua în considerare refacerea votului doar 

pentru proiectele respective?” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Este o perioadă în care se va vota on line.” 

  Gavrila Paven Ionela: „Doar pentru balotaj, pentru cele două.” 

  Dumitru Nicolae Alexandru: „Numărul de beneficiari ar putea fi un criteriu.” 

  Maria Seeman: „Nu se potriveste.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Avem trei amendamente. Unul de la inițiator, unul din 

comisia juridică și unul de la doamna Gavrilă. Primul este în ceea ce privește 

ierarhizarea – dacă exista balotaj, să se aleagă proiectul, primul înscris. 10% care a 

venit din comisia juridică. Iar o alternativă la balotaj este să se prelungească pentru 

cele două proiecte perioada de vot cu 24 de ore, iar în urma expirării perioadei 

respective, să se ierarhizeze în funcție de numărul de voturi. Și mai era amendamentul 

domnului Fulea cu suma cea mai mică. Să alegem proiectul cu suma cea mai mică. 

  Supun la vot primul amendament cu majorarea bugetului cu maxim 105 în 

condițiile în care ultimul  proiect nu se încadrează în buget. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

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

Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Fulea Ioan, Gavrilă 

Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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



Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Vâlcan Marcela.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Supun la vot varianta propusă de către inițiator de 

stabilire în caz de balotaj, de stabilire a proiectului caștigător în funcție de data 

înscrierii acestuia. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri?” 

   „Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 6 voturi pentru Sandu Cornel 

Stelian, Marius Filimon, Medrea Bogdan, Barbuleț Narcisa Ioana, Nanu Dana 

Elisabeta, Stanciu Alin și 13 voturi împotrivă   Dumitru Nicolae Alexandru,  Fulea 

Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu,  

Medrea Petru Gabriel,  Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina,  

Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Vâlcan Marcela.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Amendamentul nu a trecut. 

  Supun la vot al treilea amendament. Să se organizeze o nouă sesiune de vot cu 24 

de ore, doar pentru cele doua proiecte Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?” 

   „Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 10 voturi pentru și 9 voturi 

împotrivă.”   

Sergiu Nicolae Vârtei: „Amendamentul nu a trecut. 

  Haideți să cumulăm cele două amendamente. Într-o primă fază facem o sesiune de 

24 de ore. Dacă sunt tot la egalitate, mergem pe varianta cu bugetul cel mai mic. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abțineri?” 

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

Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Fulea Ioan, Gavrilă 

Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Vâlcan Marcela.” 

  Maria Seeman: ”Acest vot schimbă tot calendarul. Noi ne-am propus  ca în 15 

decembrie să publicăm numărul de voturi caștigător. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Și nu putem modifică și calendarul?” 

  Maria Seeman: „Ba da. Asta ziceam, ca să nu fie problemă.  Să puneți și acest 

amendament. Atunci, prelungim  și calendarul cu 24 de ore, până în 16 decembrie.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu  

amendamentele propuse și care au întrunit numarul de voturi necesar.  Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri?” 

   „Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentele a fost votat cu 19 voturi 

pentru  Bărbuleț Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Fulea 

Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, 

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

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

Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Vâlcan Marcela.” 

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 294/2021 

 

 3. Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Alba 

Iulia și Asociația "PETRO AQUA" 

  Se dă cuvântul doamnei Maria Seeman – manager public 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." 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Marean Claudiu 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. 

  Marean Claudiu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Pleșa Gabriel: „Am invitat în fața dumneavoastră pe un membru fondator al 

acestei asociații Petro Aqua – dl. Iancu Dorin.”  

  Ia cuvântul domnul Iancu Dorin.  

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”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, Fulea Ioan, Gavrilă Paven 

Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, 

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

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

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Vâlcan Marcela.” 

   

  S-a adoptat Hotărârea 295/2021 

 

  4. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între 

Municipiul Alba Iulia, Inspectoratul Şcolar al Județului Alba și Fundația „The 

Institute", pentru implementarea programului de responsabilitate socială ASAP – 

Armata Selectării Atente a Plasticului 

   Se dăcuvântul 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 

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 Marean Claudiu 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. 

  Marean Claudiu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  



  Sandu Cornel Stelian: „Nu particip la dezbatere și la vot întrucât noi am semnat 

parteneriatul. Inspectoratul.“    

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Discuţii? Nu sunt, atunci 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 Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, 

Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

Antoniu, Rotar Corina, Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.” 

  Domnul consilier Sandu Cornel Stelian nu a participat la dezbatere și la vot. 
 

  S-a adoptat Hotărârea 296/2021  

 

  5. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani Clubului Sportiv 

Universitatea din Alba Iulia în vederea susţinerii activităţii competiționale în anul 

2021 aferent programului sportiv - secțiunea tenis 

 Se da cuvântul doamnei Maria Seeman – manager public 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: „La acest proiect este prezentă și beneficiara sumei. Cred 

ca ar trebui să o lăsămm să vorbească. Proiectul, noi l-am citit cu toții.“ 

  Ia cuvântul d-na  Miriam Bulgaru. 

  Sandu Cornel Stelian: „O să spun ce am spus și în comisie. Deși o sa votez pentru 

acest proiect.  Nu mi se pare chiar în regulă să dăm o sumă de bani personalizată. Noi, de 

fapt dăm pentru o persoană, nu o dăm clubului.  Pentru că suma mi se pare destul de 

mare ... noi, cu aproximativ aceeași suma am plătit inițierea la înot la 2000 de copii. Și 

atunci au fost discuții că sunt prea mulți bani, că sunt prea mulți bani.  Le-am spus și 

colegilor în comisie. Și atunci, sumele astea mari pe care le investim în sport, eu le-aș 

vedea mai degrabă investite în sportul de masă, la un campionat de handbal. Asta este 

singura chestiune. Pe viitor, nu aș mai fi de acord  cu asemenea finanțări individuale.“ 

  Nanu Dana Elisabeta: „Eu zic că noi premiem performanța și excelența aici. 

Felicitari, fată!“ 

  Gavrila Paven Ionela: „Avizul comisiei a fost favorabil în unanimitate. Vroiam să 

venim în sprijinul colegei mele. Vă felicit pentru munca depusă. Nu cred că este un 

premiu ci un avans pentru munca pe care o veți depune mai departe.“ 

   Sergiu Nicolae Vârtei: ”Discuţii? Nu sunt, atunci 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, Fulea Ioan, Gavrilă Paven 

Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, 

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



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

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Vâlcan Marcela.”  

   

  S-a adoptat Hotărârea 297/2021  

  

  6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la Acordul de 

cooperare nr. 159/04.01.2021 încheiat între Municipiului Alba Iulia și Asociația 

„Micul Prinț” Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea nr. 345/2020 a Consiliului local al  

municipiului Alba Iulia  

  Se da cuvântul doamnei Andreea Giurgiu care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

  Sandu Cornel Stelian: ”   

  Se dă cuvântul d-lui consilier Marean Claudiu 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. 

  Marean Claudiu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Sandu Cornel Stelian: „Propunerea în comisie a fost urmatoarea. Sa dăm câte 0.5 

la Oarda și Micești. Și atunci, cele două au cate 1.5 pe câte o grupă. Și să mai dăm un 

post la Scufița Roșie, pentru că dacă vor solicita la Inspectorat, noi le vom da două 

posturi ți vor fi trei. Și atunci, e echilibrat pentru toată lumea.“ 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Chestiunea asta nu știu dacă o puteți face dumneavoastră 

ca amanedament. Inițiatorul trebuie să modifice proiectul 

  Sandu Cornel Stelian: „Este o cerere a asociației pentru 3,5 posturi. Și noi 

propunem două posturi.“ 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de 

hotărâre cu amendamentul propus de domnul consilier Sandu Cornel Stelian si cu 

suma de 24528 mii lei. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentul  a fost votat   cu 19 voturi pentru  

Bărbuleț Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, 

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

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

Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Vâlcan Marcela.”   

   

  S-a adoptat Hotărârea 298/2021  

    

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de colaborare între 

Municipiul Alba Iulia și Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa” pentru acordarea 

unor sume de bani în vederea susținerii activătății școală după școală (SDS), anul 

școlar 2021 -2022 

  Se dă cuvântul d-nei Crina Dumitrescu – director Direcția Programe 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 Marean Claudiu 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. 

  Marean Claudiu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Sandu Cornel Stelian: “Propun generalizarea acestui proiect și la celelalte școli 

din oras.” 

 

  Părăsesc sala de ședință domnii consilieri Raul Sebastian Tudorașcu și Ioan Fulea.  

     

  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  Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Gavrilă Paven Ionela, Horșa 

Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru 

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

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

  

   

  S-a adoptat Hotărârea 299/2021  
 

 Crina Dumitrescu: ”Dacă îmi dați voie, aș dori să discutăm și proiectul nr. 31.” 

 

  31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 338/2020 a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia cu privire la înființarea Unității de Management a 

proiectului ”Iris – Integration of Roma Through Innovative Skills” depus în cadrul 

Programului ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, 

finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021. 

   Se dă cuvântul d-nei Crina Dumitrescu – director Direcția Programe care 

prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul d-lui consilier Marean Vasile Claudiu 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. 

  Marean Vasile Claudiu: ”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  Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Gavrilă Paven Ionela, Horșa 

Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru 

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

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

 

  S-a adoptat Hotărârea 320/2021 

 

  8. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al 

municipiului Alba Iulia” domnului col. rtr. ec. Străjan Ioan.  

  Se dăcuvântul doamnei Fiț Simona Ileana – sef Serviciu administrație publică 

locală, juridic, contencios 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.”   

   Se dă cuvântul d-lui consilier Marean Vasile Claudiu 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. 

  Marean Vasile Claudiu: ”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  16 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Filimon Marius,  Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, 

Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, 

Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, 

Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei și o abținere Vâlcan Marcela.”       

   

  S-a adoptat Hotărârea  300/2021 

 

  Revin în sala de ședință domnul consilier Ioan Fulea și Raul Sebastian 

Tudorașcu. 

  Părăsește sala de ședință domnul consilier Dumitru Nicolae Alexandru. 
 

  9. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al 

municipiului Alba Iulia” preotului Gheaja Doru-Romul  

  Se dăcuvântul doamnei Fiț Simona Ileana – sef Serviciu administrație publică 

locală, juridic, contencios 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.”   

   Se dă cuvântul d-lui consilier Marean Vasile Claudiu 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. 

  Marean Vasile Claudiu: ”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  Bărbuleț 

Narcisa Ioana, Filimon Marius,  Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Ioan Fulea, Lupea 

Ioan Gabriel, Marean Vasile 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, 

Vâlcan Marcela.”      

   

  S-a adoptat Hotărârea  301/2021 

 

  Sergiu Nicolae Vârtei: “Vă propun o pauză de 10 minute.” 

   

  10. Proiect de hotărâre privind relocarea Cetrului de zi pentru persoane 

vârstnice și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului.   

  Se dă cuvântul 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.”   

 

  Părăsește sala de ședință domnul consilier Lupea Ioan Gabriel. 
 

  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  Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Filimon Marius,  Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Ioan Fulea,  Marean Vasile 

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, Vâlcan Marcela.”       



  

  S-a adoptat Hotărârea  302/2021   

 Delia Cristescu: ”Dacă îmi permiteți să prezint raportul de activitate cu           

nr. 76397/5. 07. 2021 al asistenților personali. Este o prezentare a activității 

asistenților personali sub formă de raport la diverse.” 

  

  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice 

faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ” Creșterea 

eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu 

destinație unități de învățământ – Grădinița cu program prelungit nr.11”  

   Se dăcuvântul doamnei Claudia Cânța – șef Serviciu investiții și lucrări 

publice care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă 

raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."   

  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  Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Filimon Marius,  Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Ioan Fulea,  Marean 

Vasile 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, Vâlcan Marcela.”    

   

  S-a adoptat Hotărârea  303/2021 

   

  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice 

faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ” Creșterea 

eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu 

destinație unități de învățământ – Grădinița cu program prelungit nr.12” 

  Se dăcuvântul doamnei Claudia Cânța – șef Serviciu investiții și lucrări publice 

care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă 

raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."   

  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  Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Filimon Marius,  Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Ioan Fulea,  Marean 

Vasile 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, Vâlcan Marcela.”    



      

  S-a adoptat Hotărârea  304/2021   

  13. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea componentei 

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (C.T.A.T.U.) stabilita prin 

HCL nr. 54/2019 si aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia   

  Se dăcuvântul domnului Damian Alexandru – arhitect șef - care prezintă 

proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

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

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

realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

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

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”       

  Se dă cuvântul d-lui consilier Marean Vasile Claudiu 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. 

  Marean Vasile Claudiu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Fiind o comisie tehnică, eu cred că oamenii aceștia ar 

trebui să aibă o anumită expertiză, nu numai că au terminat o facultate și au o diplomă!  

Dacă facem o comisie tehnică, fie ea cu rol consultativ, cred că ar trebui să fie 

reprezentativă tagma din care provin. Și întrebarea este:  ce ii recomandă pe ei? Pentru 

că ... va spusn. Sunt unul dintre care citesc proiectele. Sunt nume pe care nu le-am vazut 

niciodată. Sunt și  pe care îi cunosc și îi știu. Mă refer la partea de arhitecți.” 

  Alexandru Damian: „Pot să vă dau un exemplu. Arhitectul Florin Radac care are 

31 de ani și  care este unul dintre arhitecții care a  caștigat concursul internațional  de 

arhitectură din Cluj.  A luat locul doi la acest concurs. Doamna Voichița Coman este 

arhitect șef la Consiliul Județean. Doamna Călin Hedviga, domnul Alex Romanițan.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Domnule arhitect! Dumneavoastră vă asumați 

componența acestei comisii, pentru că dumneavoastră veți lucra lunar sau zilnic cu 

oamenii respectivi.” 

  Alexandru Damian: „Tocmai de aceea. Aceasta comisie îmi va fundamenta și 

ma va ajuta în luarea deciziiler  pe care le iau în ceea ce privește avizul arhitectului 

șef privind proiectele de arhitectură și urbanism.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Comisia are un rol consultativ, nu?” 

  Alexandru Damian: „ Da. Fundamentează votul și avizul arhitectului șef.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Care poate fi diferit de ceea ce zic ei.” 

  Alexandru Damian: „Da. Votul arhitectului șef este hotărâtor.” 

  Simona Ileana Fiț: „Nu avem avizul comisiei de urbanism în formă scrisă. Și   

v-aș ruga ...” 

  Marius Filimon: „Avizul comisiei este favorabil.” 

  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  Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Filimon Marius,  Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Ioan Fulea,  Marean 

Vasile 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, Vâlcan Marcela.”    

           

  S-a adoptat Hotărârea  305/2021   

 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Avem la urbanism o plângere prealabilă înregistrată la 

Primăria Alba Iulia sub nr. 69501/17. 06. 2021 cu privire la o hotărâre anterioară. Și 

domnul arhitect a formulat un punct de vedere.” 

  Alexandru Damian: „Este vorba de ultimul punct la diverse. O plângere 

prealabilă înaintată de domnul Ștefănuț Ilie. Face referire la un puz care a fost respins 

în ședința din 27 mai 2021. Dumnealui cere să fie revocată această hotărâre de 

respingere a puz-ului și să fie aprobat proiectul pentru puz, în contextul  în care este 

fix discuția pe care am avut-o ți lunile trecute.  Se dorește schimbarea categoriei de 

folosință din zona funcțională V3 – zona de sport și agrement în zonă de locuințe 

individuale, lucru pe care legea nu ne permite să îl facem. Tocmai de aceea și 

răspunsul meu a fost pentru susținerea hotărârii inițiale de respingere a aprobării puz-

ului.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Oricum, vom avea probabil luna viitoare un proiect de 

respingere a plângerii. Noi vom vota. Așa am înțeles că s-a hotărât la nivel de domn 

secretar, că fiecare plângere va ajunge în consiliu local pentru ca noi să spunem dacă 

respingem plângerea sau o admitem. 
 

  14. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a 

unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.  Arnsberg,  nr. 32, lângă bl.B7,  ap. 34 

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

proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - secretar comisie – care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public şi 

privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.  

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

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Miihai Pripon: „Am solicitat întocmirea unui raport de evaluare, în urma căruia 

a rezultat suma minima de 4 euro/mp/an pentru concesionarea acelui teren, în vederea 

extinderii la un spațiu comercial.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Eu am o propunere. Haideți să nu mai concesionăm 

toate spațiile verzi din fața blocurilor pentru extindere. Haideți mai bine să încercăm 

să obligăm asociațiile de proprietari să le întrețină în sensul în care ele există la 

momentul respectiv.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Din cunoștințele mele, nu este spațiu verde!” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Eu mă refer la cele care sunt spații verzi.” 

  Mihai Pripon: „Singura rugăminte ar fi să se ia această decizie la faza de plan 

de urbanism.” 



   Sergiu Nicolae Vârtei: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

Abțineri? Împotrivă?” 

    ”Fiind supus la vot, proiectul cu completarea a fost votat  cu  15 voturi pentru 

Bărbuleț Narcisa Ioana, Filimon Marius,  Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț,   

Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana 

Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel 

Stelian, Stanciu Alin, Raul Sebastian Tudorașcu, Vâlcan Marcela, o abținere Ioan 

Fulea și un vot împotrivă Sergiu Nicolae Vârtei.”  

  

  S-a adoptat Hotărârea  306/2021 

   

  15. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a 

unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Tudor Vladimirescu, nr.2/2 

   Se  dă cuvântul d-lui Mihai Pripon – șef Birou urmărire 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 un proiect asemănător cu cel dinainte.  A fost pus pe 

ordinea de zi și luna trecută. Am cerut raport de evaluare conform căruia suma 

minimă de pornire a negocierii este de 7,958 euro/mp/lună. Am scris-o cu trei 

zecimale, cum a scris-o și evaluatorul.” 

  Pleșa Gabriel: „Acum e de discutat. Și am discutat cu unii  dintre consilierii 

locali care au solicitat, dacă noi, Consiliul local ne dorim pe 49 de ani sau pe 

perioadă mai scurtă.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Având în vedere că acesta este în zona zero a orașului, 

cumva ne asumăm ca în decurs de 29 de ani sau 49 de ani să primim aceeași sumă. 

Din punctul meu de vedere, ar trebui să micșorăm perioada în așa fel încât, peste 10 

ani să zicem, să putem negocia.” 

  Mihai Pripon: „În contract  e prevazută posibilitatea de negociere doar în cazul 

în care se face schimb de destinație.” 

  Marius Filimon: „Articolele din contract ...  sunt contracte standard?” 

  Mihai Pripon: „Contractele, așa le-am preluat și eu când am venit în Primărie și 

am mers cu ele mai departe.” 

  Marius Filimon: „Se pot corecta. La 5 ani, la 3 ani. Sunt anumite situații.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Domnul Filimon! Aveți amendament?” 

  Marius Filimon: „Pe câți ani erau cele dinainte?” 

  Pleșa Gabriel: ”Pe 24, pe 49.” 

  Marius Filimon: „49 de ani mi se pare enorm!” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Întrebare. Fără votul consiliului, strict contractul, că 

noi nu aprobăm un model de contract aici. Când se încheie contractul efectiv, nu 

putem introduce o clauză?” 

  Mihai Pripon: „Acum ... cum să vă zic ...  acum vreo doi ani au fost aprobate 



procedurile operaționale pe care le-am făcut în scop de obținere a certificatului ISO. 

Putem încerca să le modificăm, mai ales  ca și legislația s-a mai modificat între 

timp.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Noi aici votăm perioada și suma minimă. La momentul 

la care se negociază, ulterior comisia  stabilește suma, iar când se încheie contractul – 

clauza contractuală renegociere la 10 ani.” 

   Mihai Pripon: „Acum, dumneavoastră puteți sa propuneți ca în textul acestor 

hotărâri să fie cuprins ce doriți dumneavoastră în contract. Când vom redacta, le vom 

prinde și vom ține cont pe viitor la redactarea  proiectelor de opinia dumneavoastră.” 

  Ioan Fulea: „Ajutați-mă să înțeleg care este diferența între 10 și 49 de ani! Sau 

între 49 și 10 ani? Nu văd de ce ar trebui să limităm la 10 ani!  Și la 10 ani să 

renegociezi! Renegociezi în funcție de ce? Adică, faptul că noi ... concesiunea o 

facem în euro ... euro care fluctuează în funcție de economia României!” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Sunt zone în oraș care, ca urmare a dezvoltării să fie 

mai interesante sau mai puțin interesante!” 

  Ioan Fulea: „Am înteles. Însă, vânzarea este una, concesiunea este alta!” 

  Sandu Cornel Stelian: „Nu putem să introducem și să actualizăm cu rata 

inflatței în fiecare an?” 

  Mihai Pripon: „Vă dați seama ce ar insemna la serviciul nostru să actualizezi 

10 mii de contracte în fiecare an!” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Acum votăm proiectul așa cum este. Dar pe viitor vă 

propun, domnule Pripon, să trecem o clauză de renegociere la 10 ani.” 

  Mihai Pripon: „Ce vom face cu contractele care au fost încheiate pană acum pe 

24 sau 49 de ani și pe sume mult mai importante? Că și oamenii respectivi ar dori 

același tratament?” 

   Sergiu Nicolae Vârtei: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

Abțineri? Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul cu propunerea a fost votat  cu  17 voturi pentru  

Bărbuleț Narcisa Ioana, Filimon Marius,  Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Ioan 

Fulea,  Marean Vasile 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, Vâlcan 

Marcela.”  

      

  S-a adoptat Hotărârea  307/2021    

 

  16. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a 

municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui imobil (teren), situat în Alba 

Iulia - Micești, str.Radna    

   Se  dă cuvântul d-lui Mihai Pripon – șef Birou urmărire 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.” 

   Sergiu Nicolae Vârtei: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

Abțineri? Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul cu propunerea a fost votat  cu  17 voturi pentru  

Bărbuleț Narcisa Ioana, Filimon Marius,  Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Ioan 

Fulea,  Marean Vasile 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, Vâlcan 

Marcela.”  

      

  S-a adoptat Hotărârea  308/2021       

 

  17. 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 urmărire 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: „Aici am discutat la comisia juridică despre faptul că titularul de 

contract a decedat. Deoarece succesiunea încă nu s-a putut dezbate, deoarece are un 

copil minor născut înafara căsătoriei iar instanța nu a numit  un tutore al acestuia care 

să îl reprezinte, am mers pe varianta prelungirii termenului acestui contract, urmând 

ca după numirea tutorelui să se facă  transferul de concesiune pe moștenitor, să se 

renegocieze tariful.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „În comisia juridică avizul a fost nefavorabil, fiind trei 

abțineri. În sensul că, domnul Pripon are perfectă dreptate. Se transferă dreptul de ... 

Deci, în patrimoniul minorului se transferă acest drept de a prelungi contractul. 

Problema este că  la momentul acesta nu s-a dezbătut succesiunea și nu este 

succesibilă.  Nu avem dovada că el este succesorul decedatului. Drept urmare, 

prelungirea contractului cu decedatul nu se mai poate face că nu mai există. Și cu 

minorul nu se poate face că încă nu s-au dobândit drepturile respective. Cred că ar fi 

cel mai înțelept să amânăm proiectul până la dezbaterea succesorală. Am făcut o 

verificare la Judecatoria Cluj. Cumva în 12 iulie trebuia să avem o hotărâre.” 

  Mihai Pripon: „Eu știu ce ziceți. Dar există șansa ca acest contract să expire 

înainte să se dezbată succesiunea.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Mie mi se pare că nu putem prelungi un contract  cu o 

persoană decedată. Eu propun amânare până la ședința următoare. Vom vedea până 

atunci daca apar elemente noi. 

  

  Părăsește sala de ședință doamna consilier Rotar Corina și doamna consilier 

Marcela Vâlcan. 



 

   Sergiu Nicolae Vârtei: ”Supun la vot amânarea acestui proiect. Cine este pentru 

amânare? Abțineri? Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul cu propunerea de amânare  a fost votată   cu  14 

voturi pentru amânare Bărbuleț Narcisa Ioana, Filimon Marius,  Gavrilă Paven Ionela, 

Horșa Ionuț, Ioan Fulea,  Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru 

Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu,  Sandu Cornel Stelian, Stanciu 

Alin, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei și o abținere Oltean Larisa 

Sabina.”  
 

  Revine în sala de ședință doamna consilier Rotar Corina și doamna consilier 

Marcela Vâlcan.   

       

  18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de 

concesiune nr.10.503/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și Dan Valeria 

  Se  dă cuvântul d-lui Mihai Pripon – șef Birou urmărire 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.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Câți metri sunt?” 

  Nanu Dana Elisabeta: „40.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Mi se pare foarte puțin. Vis a vis de Liceul Militar! Nu 

ai cum să cumperi cu 80 de euro vis a vis de Liceul militar! Lumea mai are un pic de 

habar!” 

  Marius Filimon: „Ar trebui să stabilim un principiu dupa care să lucrăm.” 

  Pleșa Gabriel: „Puteți face amendamente. Dacă simțiți că nu e ok, puteți face 

amendamente până nu produce efecte juridice.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Propun eu un amendament. Fiind la strada, pe bulevard 

propun 10 euro în loc de 5. Și comisia să pornească de la 10 euro.’ 

  Marean Claudiu: „Noi ne-am trezit după cinci proiecte să schimbăm regula. 

Mie nu mi se pare corect. Trebuie să stabilim un moment de unde plecăm. |Stabilim 

regula pentru toată lumea. Nu trebuia să începem cu proiectul nr. 14?” 

   Sergiu Nicolae Vârtei: ”Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul 

propus de domnul consilier Sandu Cornel Stelian. Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentul  a fost votat  cu  16 voturi 

pentru  Bărbuleț Narcisa Ioana, Filimon Marius,  Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, 

Ioan Fulea,  Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu 

Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa,Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu 

Alin, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Vâlcan Marcela și un vot  

împotrivă Popescu Antoniu Emil.”  

      



  S-a adoptat Hotărârea  309/2021         

 

  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de 

concesiune nr.6.646/1998 încheiat între municipiul Alba Iulia și Vesa Gheorghe  

  Se  dă cuvântul d-lui Mihai Pripon – șef Birou urmărire 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.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Același amendament. 10 euro.” 

   Sergiu Nicolae Vârtei: ”Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul 

propus de domnul consilier Sandu Cornel Stelian. Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentul  a fost votat  cu  16 voturi 

pentru  Bărbuleț Narcisa Ioana, Filimon Marius,  Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, 

Ioan Fulea,  Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu 

Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu 

Alin, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Vâlcan Marcela și un vot  

împotrivă Popescu Antoniu Emil.”  

      

  S-a adoptat Hotărârea  310/2021        

   

  20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui 

imobil (teren) situat în Alba Iulia,str.Nada Florilor, nr.1J  

  Se  dă cuvântul d-lui Mihai Pripon – șef Birou urmărire 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.” 

   Sergiu Nicolae Vârtei: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

Abțineri? Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul cu propunerea a fost votat  cu  17 voturi pentru  

Bărbuleț Narcisa Ioana, Filimon Marius,  Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Ioan 

Fulea,  Marean Vasile 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, Vâlcan 

Marcela.”  

      

  S-a adoptat Hotărârea  311/2021  
 

 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren situat în Alba 



Iulia, strada Gladiolelor la intersecția cu B-dul Transilvaniei         

   Se  dă cuvântul d-lui Mihai Pripon – șef Birou urmărire 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.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Aici trag un semnal de alarmă. Comisia, când 

negociază, să țină cont de faptul că s-a construit pe o suprafață mult mai mare care nu 

era în proprietate.” 

  Sandu Cornel Stelian: „În comisie nu se poate negocia. Oamenii știu că e prețul 

de la care se pornește. Vin cu acel preț.” 

  Popescu Antoniu Emil: „Nu! Am fost la ședință. Pe bulevardul Transilvaniei   

s-a ajuns de la 4 euro la 14 euro.” 

   Sergiu Nicolae Vârtei: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

Abțineri? Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul cu propunerea a fost votat  cu  17 voturi pentru  

Bărbuleț Narcisa Ioana, Filimon Marius,  Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Ioan 

Fulea,  Marean Vasile 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, Vâlcan 

Marcela.”  

      

  S-a adoptat Hotărârea  312/2021   
 

  Părăsește sala de ședință domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu, domnul 

consilier Popescu Antoniu Emil precum și doamna consilier Nanu Dana Elisabeta.
        

 

   22. Proiect de hotărâre privind menținerea Hotărârii nr. 273/2021 a Consiliului 

local   

  Se  dă cuvântul d-lui Mihai Pripon – șef Birou urmărire 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: „Plângere prealabilă formulată de domnul Mârza Traian 

împotriva Hotărârii nr. 273/2021. Din punctul nostru de vedere, hotărârea a fost 

adoptată cu respectarea legii și ca atare nu credem că se impune revocarea acesteia și 

propunem menținerea acestei hotărâri în forma în care a fost aprobată de Consiliul 

local.” 

  Plesa Gabriel: „Am aici societățile domnului Mârza cu datoriile la bugetul 



local, cu foarte mare întârziere. 3741 lei si 5053 lei.  Dânsul a scris cu mana lui ca se 

oblige până la 31 iulie să achite. Până acum nu a achitat nici un leuț. Până azi 

dimineața ... acest domn jurist a zis că preia dumnealui obligațiile și ca  plătește el dar 

are numai 1000 lei. Treaba dumneavoastră. Voi decide luni sau marți ce fac cu acest 

contract care ar fi trebuit reziliat de foarte mult timp.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Eu am o întrebare.  Există erorile astea materiale?” 

  Mihai Pripon: „Nu. Cum să vă zic? La data la care am redactat proiectul, nu 

aveam cunoștință despre unele date. Le-am primit ulterior.  Am discutat și eu și 

domnul Popescu cu Instituția Prefectului. Au zis să le facem doar o adresă, să atașăm 

statutul.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „Eu am zis ca nu particip, nu votez. Dar în calitate de 

președinte, am primit o adresă din partea domnului jurist. Nu știu cine este. Dacă îmi 

permiteți pe scurt.  Ni se învedereaza că doar în urma unei hotărâri de guvern se 

poate obține utilitatea publică și că în speță, Uniunea Artiștilor Plastici nu ar deține 

această utilitate publică.” 

  Ia cuvantul domnul vicepreședinte Tudor. 

 Sergiu Nicolae Vârtei: „Există o utilitate a proiectului venită din partea 

inițiatorului. În ceea ce privește articolul 1. Așa cum s-a redactat, sună în felul 

următor: aprobă menținerea hotărârii. Iar inițiatorul îl modifică în sensul că respinge 

plângerea prealabilă formulată de către ... adică, în speță noi am fost sesizați, 

Consiliul local,  cu o plângere prealabilă pe care trebuie să o respingem sau să o 

menținem. Și ca urmare a respingerii sau a menținerii, fie se menține hotărârea, fie se 

revocă hotărârea. Și atunci, ceea ce veți vota dumneavoastră este respingerea 

plângerii prealabile ca și vot pentru sau dacă votați împotrivî. Supun la vot. Cine este 

pentru respingerea plângerii prealabile și implicit menținerea hotărârii? Abțineri? 

Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu  12 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Filimon Marius, Horșa Ionuț, Ioan Fulea,  Marean Vasile Claudiu, Medrea 

Bogdan, Medrea Petru Gabriel,  Oltean Sabina Larisa, Rotar Corina, Sandu Cornel 

Stelian, Stanciu Alin,  Vâlcan Marcela și o abținere Gavrilă Paven Ionela.”  

 Domnul consilier Sergiu Nicolae Vârtei a anunțat că nu participă la dezbatere și la 

votul acestui proiect. 

     

  S-a adoptat Hotărârea  313/2021         

   

  Revine în sala de ședință doamna consilier Dana Nanu Elisabeta, domnul 

consilier Raul Sebastian Tudorașcu precum și domnul consilier Popescu Antoniu 

Emil. 
 

  23. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul 

Hotărârii nr. 273/2021 a Consiliului local – proiectul este retras de pe ordinea de zi.  
 

  24. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de 

dezmembrare asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Marcus Aurelius 

  Se dă cuvântul domnului Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar 



pentru cadastru și agricultură care prezintă proiectul de hotărâre și raportul de 

specialitate 

   Se dă cuvântul domnului Ioan Horșa – președinte 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.  

  Ioan Horșa: ”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? 

Împotrivă? Abțineri?” 

  ”Fiind supusă la vot, proiectul a fost votat cu  17 voturi pentru  Bărbuleț 

Narcisa Ioana, Filimon Marius,  Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Ioan Fulea,  

Marean Vasile 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, Vâlcan 

Marcela.”  
 

   S-a adoptat Hotărârea  314/2021 

 

  25. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației  cadastrale de 

dezmembrare asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, bulevardul Revoluției 

1989  

  Se dă cuvântul domnului Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar 

pentru cadastru și agricultură care prezintă proiectul de hotărâre și raportul de 

specialitate 

   Se dă cuvântul domnului Ioan Horșa – președinte 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.  

  Ioan Horșa: ”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? 

Împotrivă? Abțineri?” 

  ”Fiind supusă la vot, proiectul a fost votat cu  17 voturi pentru  Bărbuleț 

Narcisa Ioana, Filimon Marius,  Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Ioan Fulea,  

Marean Vasile 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, Vâlcan Marcela.”  
 

   S-a adoptat Hotărârea  315/2021 

 

  26. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al 

prefectului a cotei de 47/617 mp teren intravilan înscris în CF nr. 78027- C1-U6 Alba 

Iulia cu nr. topo. 2935/1/1/7/VIII situat în Alba Iulia, strada Vasile Goldiș nr. 6 B, 

Bl.G3, Ap.8, Jud. Alba în favoarea numiților Groza Vasile și soția Groza Maria  

   Se dă cuvântul domnului Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar 

pentru cadastru și agricultură care prezintă proiectul de hotărâre și raportul de 



specialitate 

   Se dă cuvântul domnului Ioan Horșa – președinte 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.  

  Ioan Horșa: ”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? 

Împotrivă? Abțineri?” 

  ”Fiind supusă la vot, proiectul a fost votat cu  17 voturi pentru  Bărbuleț 

Narcisa Ioana, Filimon Marius,  Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Ioan Fulea,  

Marean Vasile 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, Vâlcan 

Marcela.”  
 

   S-a adoptat Hotărârea  316/2021  

 

  27. Proiect de hotărâre privind  însușirea documentației tehnice de alipire a 

unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 16, bl. 

B5   

  Se dă cuvântul domnului Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar 

pentru cadastru și agricultură care prezintă proiectul de hotărâre și raportul de 

specialitate 

   Se dă cuvântul domnului Ioan Horșa – președinte 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.  

  Ioan Horșa: ”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? 

Împotrivă? Abțineri?” 

  ”Fiind supusă la vot, proiectul a fost votat cu  17 voturi pentru  Bărbuleț 

Narcisa Ioana, Filimon Marius,  Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Ioan Fulea,  

Marean Vasile 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, Vâlcan 

Marcela.”  
 

   S-a adoptat Hotărârea  317/2021 

 

  28. Proiect de hotărâre privind  însușirea documentației tehnice de 

dezmembrare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Orizontului, Bl. A4    

  Se dă cuvântul domnului Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar 

pentru cadastru și agricultură care prezintă proiectul de hotărâre și raportul de 

specialitate 

   Se dă cuvântul domnului Ioan Horșa – președinte 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.  

  Ioan Horșa: ”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? 

Împotrivă? Abțineri?” 

  ”Fiind supusă la vot, proiectul a fost votat cu  16 voturi pentru  Bărbuleț 

Narcisa Ioana, Filimon Marius,  Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Ioan Fulea, 

Marean Vasile 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, Vâlcan Marcela.”  
 

  Domnul consilier Sergiu Nicolae Vârtei a anunțat că nu participă la dezbaterea 

și la votul acestui proiect. 
 

   S-a adoptat Hotărârea  318/2021   

 

  29. Proiect de hotărâre privind sterilizarea gratuită a câinilor fără stapân, fără 

pedigree, cu deținător, de pe raza municipiului Alba Iulia    

  Se dă cuvântul domnului Vasile Bereș – șef Serviciu de administrare piețe, 

târguri și gestionarea câinilor fără stăpân 

  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 Marean Claudiu 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. 

  Marean Claudiu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: „O mică eroare materială.  Ați spus cu pedigree.” 

   Vasile Beres: „Fără pedigree, cu stăpân.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri?” 

  ”Fiind supusă la vot, proiectul a fost votat cu  16 voturi pentru  Bărbuleț 

Narcisa Ioana, Filimon Marius,  Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Ioan Fulea, 

Marean Vasile 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, Vâlcan 

Marcela.”  
 

   S-a adoptat Hotărârea  319/2021  



 

  Părăsește sala de ședință doamna consilier Nanu Dana Elisabeta.    
  

 

  32. Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului pentru susținerea și 

promovarea culturii scrise.   

  Se dă cuvântul d-lui Robert Roman – șef Birou administrativ 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."  

  Robert Roman: „Suplimentarea bugetului pentru promovarea și susținerea 

culturii scrise. Ar mai fi nevoie de 16500 lei. Am identificat suma. Este disponibilă în 

buget.”  

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri?” 

  ”Fiind supusă la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru  Bărbuleț 

Narcisa Ioana, Filimon Marius,  Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Ioan Fulea, 

Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel,  Oltean Sabina 

Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, 

Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Vâlcan Marcela.”  

 

   S-a adoptat Hotărârea  321/2021   

  

 52. Diverse  

  1. Marius Filimon: „Vreau să fac o propunere. Când mai avem invitați, să nu 

mai ținem oamenii până la sfârțitul ședinței.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Nu.” 

 2. Pleșa Gabriel: „Vreau să fac două anunțuri destul de importante. Suntem la 

ultima discuție vis a vis de reorganizare. Săptamâna viitoare  avem discuții și cu 

sindicatul. Și doi. Vreau să vă spun următorul lucru. Încă nu am reușit să 

suplimentăm locurile la creșă. Transformarea Grădiniței cu program normal de la 

Partoș în creșă, unde vom avea 45 de locuri, suntem la faza de achiziție a procedurii 

și constructorului.” 

  Ileana Simona Fiț: „Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu sunt, declar şedinţa 

închisă.” 

 

    Alba Iulia, 29 iulie  2021 
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