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 Încheiat azi 29 noiembrie 2022 în cadrul şedinţei ordinară publică a Consiliului 

Local al municipiului  Alba-Iulia. 

  Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 1085/22. 11. 2022 a Primarului 

municipiului Alba Iulia, publicată în ziarul local Unirea în data de 23 noiembrie  

2022. 

  Lucrările şedinţei ordinară a Consiliului Local sunt publice.  

 Marcel Jeler: ”La ședință sunt prezenți un număr de 19 consilieri. Domnul 

consilier Sergiu Nicolae Vârtei intră în sala de ședință în timpul discutării proiectului 

nr. 1 al ordinii de zi. Doamna consilier Bucureștean Narcisa Ioana intră în sala de 

ședință în timpul discutării proiectului nr. 10 al ordinii de zi. Doamna consilier 

Câmpeanu Vlad Ioana, domnul consilier Lupea Ioan Gabriel, domnul consilier Florea 

Victor Paul, domnul consilier Horșa Ionuț, doamna consilier Oltean Larisa Sa  

participă la ședința de consiliu în regim de videoconferință. Așadar, ședința noastră 

este legal constituită. 

  Înainte de a alege președintele de ședință pentru această ședință, deoarece 

doamna Rotar nu poate participa, vreau să supun aprobării dumneavoastră  procesul 

verbal al ședinței ordinare a Consiliului local din data de 27 octombrie  2022. Acestea 

fiind zise, sunt patru proiecte suplimentare dintre care tocmai unul este cu alegerea 

președintelui de ședință.  Așadar, supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri?” 

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

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

Ionela, Câmpeanu Vlad Ioana, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile 

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

Larisa, Popescu Antoniu Emil, Rotar Corina, Stanciu Alin, Raul Sebastian Tudorașcu, 

Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”  

   Marcel Jeler: ”Vă propun să începem cu Proiectul nr. 29 al ordinii de zi privind 

alegerea președintelui de ședință care va conduce lucrările Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia  în ședința din 29 noiembrie 2022.   

  Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu – președinte comisie  - 

care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru 

administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale 

minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a 

avizat  favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil  acest proiect de hotărâre 

și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

   Marcel Jeler: ”Vă rog să faceți propuneri pentru președintele de ședință de astăzi.” 

  Marius Filimon: ”Propun ca președinte al ședinței noastre de astăzi să fie domnul 



Sandu Cornel Stelian.” 

  Marcel Jeler: ”Dacă mai sunt și alte propuneri? Dacă nu sunt, atunci supun la vot 

această propunere. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?” 

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

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

Paven Ionela, Câmpeanu Vlad Ioana, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile 

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

Larisa, Popescu Antoniu Emil, Rotar Corina, Stanciu Alin, Raul Sebastian Tudorașcu, 

Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”   
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 532/2022 

   

 Sandu Cornel Stelian: ”Buna ziua. Pentru început vă propun ca modalitate de 

vot a sedintei de azi, votul deschis prin ridicare de mână pentru cei prezenți și votul 

prin apel nominal pentru colegii din on line. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?” 

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

Bărbuleț Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Florea Victor Paul, Fulea Ioan, 

Gavrilă Paven Ionela, Câmpeanu Vlad Ioana, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean 

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

Sabina Larisa, Popescu Antoniu Emil, Rotar Corina, Stanciu Alin, Raul Sebastian 

Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”     

 Sandu Cornel Stelian: ”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 Georgeta Rânghet – director executiv 

Direcția juridică, administrație publică, dl. Ștefan Bogin – șef Serviciu resurse umane 

– administrativ,  d-na Delia Cristescu – director Direcția de asistență Socială, dl. 

Daniel Stan – director Direcția tehnică, dezvoltare,   dl. Mihai Pripon – șef Birou 

elaborare contracte,  dl. Alexandru Nicola – sef Serviciu public comunitar pentru 

cadastru si agricultura,  dl. Damian Alexandru – arhitect șef,  d-na Mihaela Petcu - 

consilier Serviciul administrație publică locală, juridic, contencios,  dl. Mihai Belală - 

consilier Compartiment relații internaționale, parteneriate și inovare urbană, d-na Bucur 

Beatrice consilier Serviciul administrație publică locală, juridic, contencios -  precum 

şi presa.” 

  Pleșa Gabriel: ”Pe ordinea de zi avem 24 de proiecte. Suplimentar au fost 

introduse: 

  26. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației către Municipiul Alba Iulia a 

unui imobil (arabil) înscris în CF   nr. 85106  în suprafață de 6039 mp, Cartier Recea, 

aflat în proprietatea numitei SC Elis Pavaje SRL reprezentată prin Goța Vasile în 

calitate de administrator. 

  27. Proiect de hotărâre privind suplimentarea compensației acordate de la 

bugetul local al municipiului Alba Iulia către Societatea de Transport Public SA Alba 

Iulia pe anul 2022.  

  28. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la 

sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia sub nr. 126182 din 27. 10. 2022, formulată 

de Babin Maria și Babin Andreea Maria, prin care solicită: Revocarea Hotărârii 



Consiliului local Alba Iulia nr. 459/27. 09. 2022 privind Aprobarea documentației de 

urbanism ”Construire locuințe colective” Municipiul Alba Iulia, strada matei Corvin, 

nr. 2, județul Alba, având în vedere temeinicia și legalitatea hotărârii emise.   

  29. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință care va 

conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia  în ședința din 29 

noiembrie 2022.  

  Proiectul de hotărâre nr. 14 privind Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

"CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII, 

AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE INCINTĂ, REALIZARE ACCESE" 

– Municipiul Alba Iulia, Strada Ion Arion, nr. 62, Jud. Alba – este retras de pe ordinea 

de zi.  

  Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi cu modificarea 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, Florea Victor Paul, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, 

Câmpeanu Vlad Ioana, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, 

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

Popescu Antoniu Emil, Rotar Corina, Stanciu Alin, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu 

Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

  Marcel Jeler: ”Dacă vă găsiți în una din situațiile în care nu puteți lua parte la 

deliberare și la adoptarea hotărârilor, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude 

până la gradul al patrulea inclusiv, aveți un interes patrimonial în problema supusă 

dezbaterilor consiliului local, vă rog să le precizați acum.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”La proiectul nr. 12.  privind aprobarea documentației 

tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții: ”Viabilizare teren și asigurare utilități: Apa, canalizare, 

energie electrică și alimentare cu gaze naturale- construire Baza sportivă tip 2, 

Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 11”, nu voi participa la dezbatere și la vot.” 

  Medrea Bogdan: ”La proiectul nr. 21 privind acceptarea donaţiei către 

Municipiul Alba Iulia, a unor imobile  înscrise  în CF nr. 116939  în suprafaţă de 10 

mp și CF nr. 116998 în suprafață de 31 mp,  aferente străzii Milenium aflate  în 

proprietatea numiților Bogoș Lazăr și Bogoș Ileana Cezariana, nu voi participa 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 2022 

  2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din Aparatul de specialitate al Primarului 

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

al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 01 decembrie 2022   

  3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al 

Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, în vederea 



transformării a  6 posturi, funcții contractuale, vacante, la Biroul Digitalizare și 2 

posturi, funcții contractuale, vacante, la Compartimentul protecție civilă, securitate și 

sănătate în muncă din Serviciul resurse umane-administrativ, începând cu luna 

decembrie 2022  

  4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, urmare a promovării în grad 

profesional imediat superior celui deținut,  a  unui număr de 6 angajați, personal 

contractual, începând cu data de 1 decembrie 2022  

  5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 

106/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia  

  6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 372/2022 a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia  

  7. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de posturi pentru asistenții 

personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2023 

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2023, în 

vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia 

  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei VII pentru repartizarea locuinței 

sociale disponibilă de închiriat în anul 2022 

  10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 354/2022 a Consiliului 

local  

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

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane 

prin curse regulate nr. 26/48/07.01.2021, încheiat între Asociația Intercomunitară de 

Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local și Societatea de Transport Public SA Alba 

Iulia  

  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 

faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții : ”Viabilizare teren și asigurare utilități : Apa, canalizare, energie electrică și 

alimnetare cu gaze naturale- construire Baza sportivă tip 2, Bulevardul 1 Decembrie 

1918, nr. 11”  

  13. Proiect de hotărâre privind aprobarea docuemntației tehnico-economice, 

faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

”Schimb de destinație, modernizare, eficientizare energetică, transformare clădire 

Cinema în Centru Multifuncțional de Cartier” 

  14. Proiect de hotărâre privind Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

"CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII, 

AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE INCINTĂ, REALIZARE ACCESE" 

– Municipiul Alba Iulia, Strada Ion Arion, nr. 62, Jud. Alba 

  15. Proiect de hotărâre privind Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

"LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE" – Municipiul Alba Iulia, Strada 

Alexandru Zane, nr. 8, Jud. Alba 

  16. Proiect de hotărâre privind Aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

,,REGLEMENTARE STRADĂ ÎN VEDEREA LOTIZĂRII ȘI CONSTRUIRII DE 

LOCUINȚE INDIVIDUALE” - Municipiul Alba Iulia, Strada Victor Babeș , F.N., 

Jud. Alba 



  17. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii contribuabilului 

și a domiciliului fiscal din Certificatul de Înregistrare Fiscală seria B nr. 1988069 

pentru CIF 14697901  

  18. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al 

municipiului Alba Iulia - domeniul privat asupra unor imobile (terenuri) situate în 

Alba Iulia, str. București, nr. 16 

  19. Proiect de hotărâre privind documentația tehnică de dezmembrare a unui 

imobil (teren) înscris în Cf. nr. 74575 cu nr. cad. 74575, situat în Alba Iulia, Str. 

Lalelelor, nr. 60 

  20. Proiect de hotărâre privind înscriere dreptului de proprietate al municipiului 

Alba Iulia - domeniul privat si insusirea documentației tehnice de primă înscriere a 

unor imobile situate in Alba Iulia , Str. Republicii nr.99, bl.K3, ap.3 

  21. Proiect de hotărâre privind acceptarea  donaţiei către Municipiul Alba Iulia, 

a unor imobile  înscrise  în CF nr. 116939  în suprafaţă de 10 mp și CF nr. 116998 în 

suprafață de 31 mp,  aferente străzii Milenium aflate  în proprietatea numiților Bogoș 

Lazăr și Bogoș Ileana Cezariana. 

  22. Proiect de hotărâre privind acceptarea  donaţiei către Municipiul Alba Iulia, 

a unui imobil  înscris  în CF nr. 116123  în suprafaţă de 42 mp, aferent străzii 

Nazareth Illit aflat  în proprietatea numiților Udrea Stela Mariana, Udrea Tudor Ionuț 

și Udrea Horea. 

  23. Proiect de hotărâre privind acceptarea  donaţiei către Municipiul Alba Iulia, 

a unor imobile-(arabil)  înscrise  în CF nr. 89178  în suprafaţă de 141 mp, CF nr. 

89180 în suprafață de 198 mp, CF nr. 89181 în suprafață de 6 mp, CF nr. 89182 în 

suprafață de 65 mp, CF nr. 89183 în suprafață de 680 mp, CF nr. 80970 în suprafață 

de 2.142 mp și CF nr. 89149 în suprafață de 4 mp, aferente străzii Seliște aflate  în 

proprietatea numitei SC ELIS PAVAJE SRL reprezentată prin GOȚA VASILE în 

calitate de administrator. 

  24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 474/2022 a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia. 

 

          Inițiatori,  

           Consilieri locali  

         Sandu Cornel Stelian  

            Filimon Marius  

 25. Diverse : 

  1. Avizul de Oportunitate nr. 25 din 2022 emis pentru Plan Urbanistic Zonal 

privind: "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI REGLEMENTARE ZONĂ 

INDUSTRIALĂ ÎN BAZA AVIZULUI DE OPORTUNITATEELABORARE PUZ 

IN BAZA UNUI AVIZ DE OPORTUNITATE PENTRU CONSTRUIRE HALA 

PRODUCTIE TAMPLARIE, SCOATERE DE SUB INUNDABILITATE, 

INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI CONSTRUIRE IMPREJMUIRE", extravilan 

Municipiul Alba Iulia, Strada Drâmbarului,, f.n., Jud. Alba 

  2. Adresa Instituției Prefectului – Județul Alba nr. 12355/1/G/SJ/II.C.2/2022 

înregistrată cu numărul 126586/28.10.2022 la Primăria municipiului Alba Iulia   

  26. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației către Municipiul Alba Iulia a 



unui imobil (arabil) înscris în CF   nr. 85106  în suprafață de 6039 mp, Cartier Recea, 

aflat în proprietatea numitei SC Elis Pavaje SRL reprezentată prin Goța Vasile în 

calitate de administrator. 

  27. Proiect de hotărâre privind suplimentarea compensației acordate de la 

bugetul local al municipiului Alba Iulia către Societatea de Transport Public SA Alba 

Iulia pe anul 2022.  

  28. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la 

sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia sub nr. 126182 din 27. 10. 2022, formulată 

de Babin Maria și Babin Andreea Maria, prin care solicită: Revocarea Hotărârii 

Consiliului local Alba Iulia nr. 459/27. 09. 2022 privind Aprobarea documentației de 

urbanism ”Construire locuințe colective” Municipiul Alba Iulia, strada matei Corvin, 

nr. 2, județul Alba, având în vedere temeinicia și legalitatea hotărârii emise.   

  29. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință care va 

conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia  în ședința din 29 

noiembrie 2022.    

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri  și 

cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2022   

  Se dă cuvântul doamnei  Teofila Țâr – director executiv Direcția  - 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."  
 

 Intră în sala de ședință domnul consilier Sergiu Nicolae Vârtei. 
 

  Teofila Țâr: ”Bună ziua. Am procedat la rectificare deoarece nu erau sumele 

pentru acoperirea burselor elevilor. Astfel, în urma unui calcul făcut de Inspectoratul 

Școlar Județean, s-a ajuns la concluzia că la Primăria Alba Iulia sunt  sume în plus  care 

pot fi repartizate la celelalte  unități administrative. Inițial am primit o comunicare cu 

diminuarea sumei de 1298 pentru burse. Ulterior, am procedat la această rectificare și așa 

v-am și dat materialele. Ulterior, mai precis vineri,  am primit o altă comunicare  prin 

care, în urma ordonanței de urgență privind rectificarea la nivel național, ne-a fost 

repartizată   încă suma de 44 în plus față de ceea ce rămăsese după scăderea sumei de 

1298. Astfel că, am procedat la rectificarea la minus cu plus. Și atunci, 1254 este 

influența cu minus la burse. Tot în urma rectificării la nivel național ne-au fost acordate  

sume pentru asitenții personali ai persoanelor cu handicap, indemnizații pentru 

persoanele cu handicap. Și de la AJPIS o sumă de 148 pentru Căminul de Persoane 

Vârstnice. Și la partea de venituri în plus la donații și sponsorizări cuprinse în buget, a 

mai intrat  o modificare  + 10 mii la una dintre unitățile școlare, sume care trebuie 

cuprinse în buget pentru a-i putea utiliza școala respectivă. Aceste sume au fost 

repartizate pe capitolul 65 – bursele, pe capitolul 68 – sumele repartizate  pentru asitenții 

personali ai persoanelor cu handicap, indemnizații pentru persoanele cu handicap și 



pentru Căminul de Persoane Vârstnice.” 

 Sandu Cornel Stelian: „Discutii la acest proiect dacă mai aveți? Nu sunt. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Dumitru Nicolae 

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

Câmpeanu Vlad Ioana, 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,  Marcela Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr.  533/2022 

 

  Părăsește ședința domnul consilier Ionuț Horșa și doamna consilier Rotar 

Corina. 

 

  2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din Aparatul de specialitate al Primarului 

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

al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 01 decembrie 2022     

  Se dă cuvântul domnului Bogin Ștefan – șef Serviciu resurse umane - 

administrativ  - 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."  

   Sandu Cornel Stelian: ”Aici avem un amendament al colegei noastre. Vă rog să îl 

prezentați. E vorba de sumele până la 3000.” 

  Gavrilă Paven Ionela: ”Având în vedere proiectul și ținând cont că, probabil la 1 

ianuarie se vor majora și salariile,  nivelul salariului minim pe economie, propunerea 

este să actualizăm de acum grila de salarizare la nivelul funcțiilor, cele mai mici să fie de 

3000 de lei. Diferența este foarte mică. Sunt câțiva zeci de lei.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Este vorba de cei care iau sub 3000 să urce  direct la 3000.  

Supun la vot amendamentul doamnei consilier Gavrilă Paven Ionela. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri?” 

  ”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 18 voturi pentru Dumitru 

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

Ionela, Câmpeanu Vlad Ioana,  Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

Emil Antoniu,  Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu 

Nicolae Vârtei,  Marcela Vâlcan.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu 

amendamentul. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentul  a fost votat cu 18 voturi pentru 

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



Paven Ionela, Câmpeanu Vlad Ioana,  Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, 

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

Popescu Emil Antoniu,  Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul 

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei,  Marcela Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr.  534/2022  
 

  Revine on line domnul consilier Ionuț Horșa și doamna consilier Corina Rotar. 

 

  3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al 

Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, în vederea 

transformării a  6 posturi, funcții contractuale, vacante, la Biroul Digitalizare și 2 

posturi, funcții contractuale, vacante, la Compartimentul protecție civilă, securitate și 

sănătate în muncă din Serviciul resurse umane-administrativ, începând cu luna 

decembrie 2022  

  Se dă cuvântul domnului Bogin Ștefan – șef Serviciu resurse umane - 

administrativ  - care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

  

  Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu – președinte comisie  - 

care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru 

administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale 

minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a 

avizat  favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil  acest proiect de hotărâre 

și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”      

  Bogin Ștefan: ”Vă propunem spre aprobare  modificarea organigramei și statului 

de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, în vederea 

transformării a  6 posturi, funcții contractuale, vacante, la Biroul Digitalizare și 2 

posturi, funcții contractuale, vacante, la Compartimentul protecție civilă, securitate și 

sănătate în muncă din Serviciul resurse umane-administrativ, începând cu luna 

decembrie 2022. Avem o adresă venită de la Prefectura Alba prin care ne spune că 

Biroul digitalizare, potrivit codului administrativ, operațiunile care se desfășoară în 

cadrul acestui birou sunt activități care presupun prerogative de putere publică iar textul 

de lege imperativ impune ca aceste funcții contractuale la momentul prezent să devină  

funcții publice. În același sens, legea 481/2004 prevede foarte clar că inspectorii de 

protecție civilă trebuie să fie funcționari publici.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Discutii la acest proiect dacă mai aveți? Nu sunt. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 20 voturi pentru Dumitru Nicolae 

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

Câmpeanu Vlad Ioana, 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,  Marcela Vâlcan.” 

 



   S-a adoptat Hotărârea nr.  535/2022  

  4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, urmare a promovării în grad 

profesional imediat superior celui deținut,  a  unui număr de 6 angajați, personal 

contractual, începând cu data de 1 decembrie 2022     

  Se dă cuvântul domnului Bogin Ștefan – șef Serviciu resurse umane - 

administrativ  - care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.  

  

  Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu – președinte comisie  - 

care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru 

administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale 

minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a 

avizat  favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil  acest proiect de hotărâre 

și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  

  Bogin Ștefan: ”Șase angajați au participat la un concurs de promovare. Au 

promovat acest examen. Sunt din trei compartimente.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot proiectul.   Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 20 voturi pentru Dumitru Nicolae 

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

Câmpeanu Vlad Ioana, 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,  Marcela Vâlcan.” 

 

S-a adoptat Hotărârea nr.  536/2022       

   

  Părăsește ședința doamna consilier Oltean Sabina Larisa și doamna consilier 

Corina Rotar. 

   

  5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 106/2021 a 

Consiliului local al municipiului Alba Iulia   

  Se dă cuvântul d-nei Georgeta Rânghet – director executiv Direcția juridică – care 

prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

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

avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public şi 

privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.  

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

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”    

  Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu – președinte comisie  - 

care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru 

administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale 

minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a 

avizat  favorabil acest proiect de hotărâre. 



  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil  acest proiect de hotărâre 

și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  

  Georgeta Rânghet: ”Bună ziua. La fel ca și luna trecută, modificăm din nou 

hotărârea. Am solicitat să ne facă în scris de data aceasta tot ce doresc să se modifice. 

Sperăm că este ultima dată. Nu știu. La fiecare minister când ajunge, cer câte o 

modificare.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Rugămintea noastră. Și în comisie am discutat. Poate 

ultima dată când ne mai cer ceva, poate nu o să mai fim noi de acord.”  

  Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot proiectul.   Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 18 voturi pentru Dumitru Nicolae 

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

Câmpeanu Vlad Ioana, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr.  537/2022      

 

  6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 372/2022 a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia       

  Se prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul d-nei Câmpeanu Vlad Ioana 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. 

  Câmpeanu Vlad Ioana: ”Comisia a avizat  favorabil  acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”   

  Sandu Cornel Stelian: „Discutii dacă aveți la acest proiect? Nu sunt. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri?”  

  „Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 18 voturi pentru Dumitru Nicolae 

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

Câmpeanu Vlad Ioana, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Vâlcan.” 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr.  538/2022 

 

 Revin on line doamna consilier Oltean Larisa Sabina și doamna consilier Rotar 

Corina. 

 

  7. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de posturi pentru asistenții 

personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2023     

  Se dă cuvântul d-nei Delia Cristescu – director Direcția de Asistență Socială – 

care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.  



  Se dă cuvântul d-nei Câmpeanu Vlad Ioana 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. 

  Câmpeanu Vlad Ioana: ”Comisia a avizat  favorabil  acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”     

  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."  

  Delia Cristescu: ”Pentru anul 2023 vă propunem să menținem 300 de posturi 

pentru asistenții personali. Din păcate cresc.”  

  Sandu Cornel Stelian: „Daca sunt intrebari?  Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 20 voturi pentru Dumitru Nicolae 

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

Câmpeanu Vlad Ioana, 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,  Marcela Vâlcan.” 

 

   S-a adoptat Hotărârea nr.  539/2022  

 

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2023, în 

vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia  

  Se dă cuvântul d-nei Delia Cristescu – director Direcția de Asistență Socială – 

care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul d-nei Câmpeanu Vlad Ioana 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. 

  Câmpeanu Vlad Ioana: ”Comisia a avizat  favorabil  acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”  

  Delia Cristescu: ”În legislație se prevede că în fiecare lună noiembrie trebuie să 

aducem spre aprobare lista de priorități pe anul următor. Lista conține 13 poziții. Avem 

din păcate o respingere. Aceasta este lista pe anul viitor.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Discutii dacă aveți la acest proiect? Nu sunt. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 20 voturi pentru Dumitru Nicolae 

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

Câmpeanu Vlad Ioana, 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,  Marcela Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr.  540/2022 



 

  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei VII pentru repartizarea locuinței 

sociale disponibilă de închiriat în anul 2022   

  Se dă cuvântul d-nei Delia Cristescu – director Direcția de Asistență Socială – 

care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.    

  Se dă cuvântul d-nei Câmpeanu Vlad Ioana 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. 

  Câmpeanu Vlad Ioana: ”Comisia a avizat  favorabil  acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”  

  Delia Cristescu: ”Prezentăm acest proiect pentru că am mai vut o renunțare în cele 

trei scări de bloc de locuințe sociale din Alba Iulia. Este lista 7.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Discutii dacă aveți la acest proiect? Nu sunt.  Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 20 voturi pentru Dumitru Nicolae 

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

Câmpeanu Vlad Ioana, 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,  Marcela Vâlcan.” 

 

   S-a adoptat Hotărârea nr.  541/2022 

 

  Intră în sala de ședință doamna consilier Bucureștean Ioana Narcisa. 

  

  10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 354/2022 a Consiliului 

local     

  Se dă cuvântul d-lui Mihai Belală consilier Compartiment  relații internaționale, 

parteneriate și inovare urbană 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."    

  Mihai Belală: ”Suplimentarea cu 50 mii de lei a sprijinului oferit Clubului Sportiv 

Unirea Alba Iulia. Modificarea hotărârii aprobată anterior de dumneavoastră prin care se 

acordă 100 mii de lei.” 

  Pleșa Gabriel: ”E vorba de Clubul Sportiv Unirea, cel al ministerului cu nouă 

discipline. Am înțeles că au o mare greutate din punctul acesta de vedere, pentru că nu li 

s-au mai dat banii care li se dădeau anual pentru echipamente sportive. Sigur  că nu am 

găsit toată suma cerută. Încercăm să fim alături de sportul albaiulian.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Sunt de acord să dăm suma. Dar poate ar fi frumos când 

se fac asemenea cereri, să se depună ce s-a întâmplat cu banii care au fost deja dați.” 

  Pleșa Gabriel: ”Până în 15 decembrie se vor aduce toate deconturile. Și chiar vi le 



putem prezenta. Au obligativitatea.”  

  Sandu Cornel Stelian: „Discutii dacă aveți la acest proiect? Nu sunt. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri?”  

  „Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 12 voturi pentru  Bucureștean 

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

Paven Ionela, Horșa Ionuț, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana 

Elisabeta,  Popescu Emil Antoniu,  Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei  și 9 abțineri 

Câmpeanu Vlad Ioana, Marius Filimon, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, 

Oltean Sabina Larisa, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Tudorașcu Raul Sebastian, 

Marcela Vâlcan.” 

 

   S-a adoptat Hotărârea nr.  542/2022 

   

 Părăsește ședința doamna consilier Oltean Sabina Larisa și doamna consilier 

Corina Rotar. 
 

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

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin 

curse regulate nr. 26/48/07.01.2021, încheiat între Asociația Intercomunitară de 

Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local și Societatea de Transport Public SA Alba 

Iulia.  

   Se dă cuvântul d-lui Călin Sunzuiană – consilier Compartiment transport, liberă 

inițiativă  – 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 – președinte comisie  - 

care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru 

administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale 

minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a 

avizat  favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil  acest proiect de hotărâre 

și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  

  Călin Sunzuiană: ”Bună ziua. Modificările presupun următoarele aspecte. 

Modificarea anexei 4,  punctul 4, punctul 1, în sensul evidențierii mai clare a bunurilor 

de retur, modificarea redevenței pentru autobuzele electrice și stațiile de încărcare 

electrice pe care le putem pune la dispoziția operatorului, în sensul stabilirii la 2% din 

valoarea lor de amortizare. Și încă o modificare presupune, în încheierea asigurărilor  

Casco și RCA de către Municipiul Alba Iulia. Restul rămân nemodificate.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Aveți amendamente? Da? Doamna Gavrilă!” 

  Gavrilă Paven Ionela: ”Amendamentul pentru proiectul nr. 11 legat de modul în 

care ar trebui să apară în proiect. Cuantumul redevenței trebuie stabilit sau este în sarcina 

Consiliului local și de aceea am reformulat puțin articolul 1, unde să se vadă exact 



nivelul propus pentru nivelul redevenței. Și o completare, pentru că în articolul 1 am 

prevăzut că această redevență este determinată lunar, o corelare cu anexa din actul 

adițional de la proiect, unde cuantumul era stabilit anual. Deci, să fie corelată  și anexa 

cu textul articolului 1 actualizat. Să mergem pe varianta lunară.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Deci, care ar fi formularea?” 

  Gavrilă Paven Ionela: ”Formularea articolului 1 va avea două părți. La punctul 1 

stabilește nivelul  redevenței la 2% din valoarea amortizării lunare a bunurilor 

achiziționate din cadrul proiectului cu autobuzele electrice. Iar textul inițial al articolului 

este preluat la punctul 2 unde am detaliat puțin. Am zis să specificăm  și ce anume se 

modifică  în actul adițional, respectiv actualizarea listei  bunurilor de retur, a anexelor 22 

și 31, capitolul legat de redevență și aspectele referitoare la obligativitatea  și încheierii 

asigurărilor Casco și responsabilitatea încheierii acestor asigurări.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Oare de la AIDA TL nu  e nimeni?” 

  Călin Sunzuiană: ”Nu.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Păcat. Am verificat puțin analiza aceasta de oportunitate. 

Pentru că dânșii ne spun aici că la stabilirea nivelului redevenței s-au bazat pe studiul de 

oportunitate și pe aceasta analiză de oportunitate. Și ce nu îmi convine mie este că, nu 

vreau să zic că mint, dar cumva asta fac. În sensul în care fac trimitere la regulamentul 

1370/2007 al  comunității, articolul 4, alineatul 1, litera ”c” și zic în felul următor: 

privind serviciile publice  de transport feroviar și rutier de călători, costurile legate de 

prestarea de servicii includ în special. Și se apucă: costuri cu personalul, consumul de 

energie, redevențe aferente infrastructurii.  Eu am verificat acel regulament  și acolo la 

articolul 4 alineatul 1, litera ”c” stabilesc modalitățile de alocare  a costurilor legate  de 

prestarea de servicii. Aceste costuri pot include în special  cheltuieli cu personalul și așa 

mai departe. Deci, cu alte cuvinte nu includ, nu este de la sine înțeles că trebuie să 

includă această redevență. Nu imi convine din punct de vedere al modalității de 

redactare al analizei  pentru că te trimite în eroare.  

  Și un singur aspect. Știți că noi am discutat și în comisie de această prevedere din 

norma cadru din 2007. De fapt, acea anexă la norma cadru. Acolo sunt specificate 

elemente de cheltuieli, structura pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea, ajustarea sau 

modificarea tarifului mediu pentru serviciile publice de transport. Într-adevăr apare și 

redevența  ca și cheltuieli de la punctul II. Dar atâta timp cât regulamentul îți permite să 

incluzi sau să nu incluzi redevența ca și cheltuială eligibilă, eu cred că aici am putea avea 

măcar o discuție. Cu privire la cuantum, cu privire la ceea ce zicea colega mea că trebuie 

să menționăm că stabilește în cadrul hotărârii, sunt de acord. Așa este. Dar trebuie să 

vedem dacă putem ca această redevență să nu fie inclusă ca și cheltuială eligibilă sau 

nu.” 

  Călinuț Sunzuiană: ”Pot să răspund. Probabil că s-a coroborat cu prevederile 

ordinului 272/2007 care face trimitere la anexa 1.  Și în anexa este stabilită structura de 

cheltuieli  care se iau, în care se poate lua. Care se iau. Așa scrie în ordin. Iar în 

cheltuielile acestea eligibile  intră și redevența pe care o plătește operatorul asociatului 

sau Municipiului Alba Iulia dacă se aprobă acest proiect.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Da, domnul Sunzuiană! Numai că ideea este în felul 

următor. În ordin, la articolul 26, alineatul 3 zice: tarifele pot fi modificate în 

următoarele situații. La modificarea cheltuielilor cu amortizarea/redevența. Deci, tarifele 



pot fi modificate  sau nu pot fi modificate. Atunci?” 

  Călin Sunzuiană: ”Articolul 15 face referire  la compensație.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Corect. Face referire la compensație dar nu face referire la 

faptul că este obligatoriu ca redevența să fie apreciată ca și cheltuială eligibilă, în așa fel 

încât să fie inclusă în compensație. Eu zic că se poate. Se poate include. Ideea este dacă 

noi  la acest moment putem să hotărâm  să nu includem în așa fel încât să nu fie 

susținută acea redevență  de către municipiu. Asta era întrebarea mea. Și de aceea aș fi 

vrut să vină cineva de la AIDA, să avem o discuție pe tema aceasta.” 

  Nanu Dana Elisabeta: ”Oricum, ne învârtim într-un cerc. Că mâine o să vină să ne 

spună că fac redevența 1 leu. Și atunci, cu cât e mai mare redevența, cu atât avem noi 

mai mult de plată! Că mai plătim și 5% profit.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Ideea este că din momentul în care acea redevență este 

cheltuială neeligibilă, tot Primăria o plătește.” 

  Nanu Dana Elisabeta: ”Sau vin și spun că mai este 2% din amortizare. E o sumă 

de 300 de lei.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Tocmai de aceea se încheie un act adițional la contract. 

Trebuie ca ambele părți să fie de acord cu varianta actului adițional. Adică, noi asta 

facem acum.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Aveți o propunere, un amendament de făcut aici?” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Chiar am crezut că o să vină cineva de la AIDA TL  să-mi 

explice, să elucideze misterul de ce este cheltuială eligibilă sau de ce nu putem să 

apreciem că nu ar fi cheltuială eligibilă. Dar dacă nu este.” 

  Călin Sunzuiană: ”Articolul 15 alineatul 4 din ordinul 272/2007 prevede 

următoarele: cheltuielile eligibile care se iau în considerare  la calculul compensației 

sunt cele de la poziția 6. Total cheltuieli din anexa 1. Ei! Cele de la poziția 6 din anexa 1 

includ și redevența. De aceea este considerată cheltuială eligibilă. Pentru că ne obligă 

ordinul.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”E o problemă dacă amânăm proiectul  acesta pe data 

viitoare ca să vină cei de la AIDA TL? Adică, implică  o anumită urgență?” 

  Călin Sunzuiană: ”Urgența vine din faptul că cuantumul acesta este stabilirea 

redevenței  este considerată ajutor de stat și va trebui cerut un aviz din partea Consiliului  

Concurenței  care va dura o lună, două luni. Nu știu exact. Trebuie să vină și autobuzele 

electrice la dispoziția operatorului. Trebuie stabilită redevența pentru ele ca să le poată 

pune în exploatare.”   

  Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot amendamentul d-nei consilier Gavrilă Paven 

Ionela. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”  

  „Fiind supus la vot, amendamentul  a fost votat cu 14 voturi pentru Dumitru 

Nicolae Alexandru, Marius Filimon,  Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Câmpeanu 

Vlad Ioana, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu,  Medrea Petru 

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

Tudorașcu Raul Sebastian, Marcela Vâlcan și 5 abțineri Bărbuleț Narcisa Ioana, 

Florea Victor Paul, Medrea Bogdan, Stanciu Alin, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

  Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu 

amendamentul votat? Nu sunt. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”  

  „Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentul  a fost votat cu 14 voturi pentru 



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

Câmpeanu Vlad Ioana, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu,  

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

Stelian,  Tudorașcu Raul Sebastian, Marcela Vâlcan și 5 abțineri Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Florea Victor Paul, Medrea Bogdan, Stanciu Alin, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

   S-a adoptat Hotărârea nr.  543/2022 

 

  Părăsește ședința domnul consilier Lupea Ioan Gabriel. 
 

  27. Proiect de hotărâre privind suplimentarea compensației acordate de la 

bugetul local al municipiului Alba Iulia către Societatea de Transport Public SA Alba 

Iulia pe anul 2022.   

   Se dă cuvântul d-lui Călin Sunzuiană – consilier Compartiment transport, liberă 

inițiativă  – 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."        

  Călin Sunzuiană: „Trei milioane 200. Asta este suma. S-a aprobat 22135 mii lei. 

Se pare că nu ajunge până la sfârșitul anului. Ar mai fi nevoie de 3 milioane 200. 

Probabil că nu se va ajunge la această sumă. Dar aceasta a fost solicitarea.” 

  Sandu Cornel Stelian: “Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

  “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 13 voturi pentru  Dumitru Nicolae 

Alexandru, Marius Filimon, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Câmpeanu Vlad Ioana, 

Horșa Ionuț,  Marean Vasile Claudiu,  Medrea Petru Gabriel,   Popescu Emil Antoniu, 

Sandu Cornel Stelian,  Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei,  Marcela 

Vâlcan și 5 abțineri Bucureștean Narcisa Ioana,  Florea Victor Paul, Medrea Bogdan, 

Nanu Dana Elisabeta, Stanciu Alin.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 544/2022 

 

  Segiu Nicolae Vârtei: ”La acest proiect nu voi participa la dezbatere și la vot.„ 

  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 

faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții : ”Viabilizare teren și asigurare utilități: Apa, canalizare, energie electrică și 

alimnetare cu gaze naturale- construire Baza sportivă tip 2, Bulevardul 1 Decembrie 

1918, nr. 11”  

   Se dă cuvântul d-lui Daniel Stan – director Direcția tehnică, dezvoltare – 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."   

  Daniel Stan: ”VIABILIZARE TEREN SI ASIGURARE UTILITATI: APA, 

CANALIZARE, ENERGIE ELECTRICA SI ALIMENTARE CU GAZE NATURALE - 

CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA TIP 2, BD. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 1. Valoarea 

totala a investiției: 500.835,41 lei (inclusiv TVA).” 

 Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Impotriva? 

Abtineri?” 

  „Fiind supusa la vot, proiectul a fost votat  cu 17 voturi pentru Bucureștean 

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

Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Câmpeanu Vlad Ioana, Horșa Ionuț,  Marean Vasile 

Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta,  Popescu 

Emil Antoniu,  Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian,  

Marcela Vâlcan. Domnul consilier Sergiu Nicolae Vârtei nu a participat la dezbatere 

și la vot.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 545/2022  

  

   13. Proiect de hotărâre privind aprobarea docuemntației tehnico-economice, 

faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

”Schimb de destinație, modernizare, eficientizare energetică, transformare clădire 

Cinema în Centru Multifuncțional de Cartier”   

    Se dă cuvântul d-lui Daniel Stan – director Direcția tehnică, dezvoltare – 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."    

  Daniel Stan: ” 

 Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Impotriva? 

Abtineri?” 

  „Fiind supusa la vot, proiectul a fost votat  cu 18 voturi pentru Bucureștean 

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

Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Câmpeanu Vlad Ioana, Horșa Ionuț,  Marean Vasile 

Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta,  Popescu 

Emil Antoniu,  Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian,  

Marcela Vâlcan, Sergiu Nicolae Vârtei.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 546/2022  

    

  14. Proiect de hotărâre privind Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

"CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII, 

AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE INCINTĂ, REALIZARE ACCESE" 

– Municipiul Alba Iulia, Strada Ion Arion, nr. 62, Jud. Alba – proiectul este retras de 

pe ordinea de zi. 



 

  15. Proiect de hotărâre privind Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

"LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE" – Municipiul Alba Iulia, 

Strada Alexandru Zane, nr. 8, Jud. Alba   

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

hotărâre precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui  Marius Filimon 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. 

  Marius Filimon: ”Comisia  a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre și  nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Alexandru Damian: ”Este vorba despre un PUD pentru construirea unei locuințe 

individuale. Motivul pentru care a fost  solicitată  elaborarea unei documentații de 

urbanism este, deoarece parcelarea a fost făcută fără a avea la bază o documentație de 

urbanism. Lotul este rezultat în urma acestei operațiuni de divizare a parcelelor  și este 

un lot neconstruibil conform regulamentului general de urbanism. Adică, are latura mai 

lungă la stradă decât latura adâncă. Deci, pe latura de nord și pe latura de sud, există la 

nord deja o construcție  autorizată, la sud posibilitatea de construire. Printr-un PUD  am 

reglementat cumva această posibilitate de a construi o locuință. Are toate avizele.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Impotriva? 

Abtineri?” 

  „Fiind supusa la vot, proiectul a fost votat  cu 18 voturi pentru Bucureștean 

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

Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Câmpeanu Vlad Ioana, Horșa Ionuț,  Marean Vasile 

Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta,  Popescu 

Emil Antoniu,  Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian,  

Marcela Vâlcan, Sergiu Nicolae Vârtei.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 547/2022  

      

  16. Proiect de hotărâre privind Aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

,,REGLEMENTARE STRADĂ ÎN VEDEREA LOTIZĂRII ȘI CONSTRUIRII DE 

LOCUINȚE INDIVIDUALE” - Municipiul Alba Iulia, Strada Victor Babeș , F.N., 

Jud. Alba     

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

hotărâre precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui  Marius Filimon 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. 

  Marius Filimon: ”Comisia  a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre și  nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Alexandru Damian: ”Suntem pe strada Emil Racoviță la intersecția  cu Emilian 

Birdaș, adiacent canalului Anif. Această documentație a avut niște probleme în procesul 



de avizare , în sensul în care în prezent terenul  este străbătut de linia de înaltă  tensiune 

de 110. Pe această zonă, conform avizului de la Transelectrica  nu este posibilă realizarea 

de construcții, inclusiv a aleilor de acces, fără rezolvarea unui studiu de coexistență în 

acest sens. Nu au studiu. Proiectul se va dezvolta în două etape. Prima etapă va fi cu 

rezolvarea circulației din zona de nord. După ce se va face studiul de coexistență, se va 

rezolva și această problemă.” 

  Nanu Dana Elisabeta: ”Alex! Vreau să te întreb. Loturile nou create la strada nou 

creată au lățimea de 12?” 

  Alexandru Damian: ”Da. De 13,3 și 14, 3.” 

  Nanu Dana Elisabeta: ”Lotul are 7,1.” 

  Alexandru Damian: ”Lotul 1 are 7,9 în contextul în care pe latura de nord, prin 

documentația făcută de Primărie, cea cu străzile, este propusă stradă. Deci, teoretic lotul 

1 are cea mai mare deschidere la stradă. 26 + 7,9, fiind o parcelă de colț.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Impotriva? 

Abtineri?” 

  „Fiind supusa la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru Bucureștean 

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

Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Câmpeanu Vlad Ioana, Horșa Ionuț,  Marean Vasile 

Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta,  Popescu Emil 

Antoniu,  Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian,  Marcela 

Vâlcan, Sergiu Nicolae Vârtei.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 548/2022  
 

  Alexandru Damian: ”Mai am un aviz de oportunitate și o plângere prealabilă.” 

  25. Diverse : 

  1. Avizul de Oportunitate nr. 25 din 2022 emis pentru Plan Urbanistic Zonal 

privind: "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI REGLEMENTARE ZONĂ 

INDUSTRIALĂ ÎN BAZA AVIZULUI DE OPORTUNITATEELABORARE PUZ 

IN BAZA UNUI AVIZ DE OPORTUNITATE PENTRU CONSTRUIRE HALA 

PRODUCTIE TAMPLARIE, SCOATERE DE SUB INUNDABILITATE, 

INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI CONSTRUIRE IMPREJMUIRE", extravilan 

Municipiul Alba Iulia, Strada Drâmbarului,, f.n., Jud. Alba 

  Sandu Cornel Stelian: ”Avizul de oportunitate. Deci, acolo noi ce să facem?” 

  Alexandru Damian: ”Asta vreau să discut. Dacă luăm această decizie, nu mai 

vin cu nici un aviz de oportunitate în Consiliul local. M-ar ajuta și pe mine foarte 

mult acest lucru.  Foarte mult acest lucru. Toată chestiunea și toată ideea a fost că 

documentația de urbanism pentru introducerea în intravilan. Nu am vrut să fie 

asumate doar de mine. Legal este posibil, doar că nu am vrut să pun oamenii, adică să 

dau o șansă oamenilor  să facă o documentație, să depună niște avize de la Ministerul 

Agriculturii, iar în momentul în care vin în Consiliul local, PUG-ul interzicând 

introducerea în intravilan a terenului, să aibe probleme în acest sens.  Dacă îmi ziceți 

că avizele de oportunitate  mi le pot asuma conform legii și să vin în ședință de 

consiliu cu ele, nu am nici o problemă.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Practic! Domnule Damian întreabă dacă să mai vină în 



Consiliul local cu avize de oportunitate sau să nu mai vină?” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Eu am o propunere. Din punctul meu de vedere nu 

trebuie să vină dar nici să nu dea avize de oportunitate peste tot. Adică, nu extindem 

intravilanul așa în necunoștință de cauză. Pentru că e un risc. Bănuiesc că știe.” 

  Alexandru Damian: ”Una dintre discuțiile pe care le-am avut și luna trecută și 

acum două luni, și o discuție pe care am avut-o inclusiv în comisia de urbanism a 

consilierilor a fost: pentru obiectivele economice emitem avize favorabile, pentru 

obiectivele care sunt legate de extinderea perimetrului pentru locuințe în zone în care 

există deja hectare de teren beconstruibil, să nu extindem.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Principiul ar fi corect. Mergem exact pe principiul 

acesta și nu mai veniți cu avize.” 

 

   Alexandru Damian: ”Și mai am proiectul nr. 28.” 

 

  28. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la 

sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia sub nr. 126182 din 27. 10. 2022, formulată 

de Babin Maria și Babin Andreea Maria, prin care solicită: Revocarea Hotărârii 

Consiliului local Alba Iulia nr. 459/27. 09. 2022 privind Aprobarea documentației de 

urbanism ”Construire locuințe colective” Municipiul Alba Iulia, strada matei Corvin, 

nr. 2, județul Alba, având în vedere temeinicia și legalitatea hotărârii emise.   

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

hotărâre precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui  Marius Filimon 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. 

  Marius Filimon: ”Comisia  a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre și  nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Alexandru Damian: ”În urmă cu două luni a fost în ședința de consiliu un PUD 

pentru construirea unei locuințe colective  pe strada Matei Corvin, înspre Pâclișa,  

perpendiculară pe Brândușei sau direct pe Brândușei. Una dintre vecine a venit și în 

ședință de consiliu. Din punct de vedere urbanistic proiectul este în regulă. Am dat un 

răspuns la această plângere. Am făcut acest proiect pentru respingerea plângerii.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva? 

Abtineri?” 

  „Fiind supusa la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru  Bucureștean 

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

Paven Ionela, Câmpeanu Vlad Ioana, Horșa Ionuț,  Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Marcela Vâlcan, Sergiu Nicolae Vârtei și 2 abțineri 

Florea Victor Paul, Tudorașcu Raul Sebastian.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 549/2022 

 

  17. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii contribuabilului 



și a domiciliului fiscal din Certificatul de Înregistrare Fiscală seria B nr. 1988069 

pentru CIF 14697901.  

   Se dă cuvântul d-nei Mioara Bogdan – șef Serviciu  Contracte, Patrimoniu care 

prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

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

avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public şi 

privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.  

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

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”    

  Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu – președinte comisie  - 

care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru 

administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale 

minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a 

avizat  favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil  acest proiect de hotărâre 

și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”    

  Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Impotriva? 

Abtineri?” 

  „Fiind supusa la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru Bucureștean 

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

Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Câmpeanu Vlad Ioana, Horșa Ionuț,  Marean Vasile 

Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta,  Popescu Emil 

Antoniu,  Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian,  Marcela 

Vâlcan, Sergiu Nicolae Vârtei.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 550/2022    

   

  18. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al 

municipiului Alba Iulia - domeniul privat asupra unor imobile (terenuri) situate în 

Alba Iulia, str. București, nr. 16 

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

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

specialitate. 

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

avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public şi 

privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.  

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

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Alexandru Nicola: ”Avem o documentație de actualizare de date  privind 

înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia - domeniul privat asupra 

unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. București, nr. 16. Printre altele 

actualizăm și categoria de folosință din ”altele” în ”curți construcții”.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru Bucureștean 



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

Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Câmpeanu Vlad Ioana, Horșa Ionuț,  Marean Vasile 

Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta,  Popescu Emil 

Antoniu,  Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian,  Marcela 

Vâlcan, Sergiu Nicolae Vârtei.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 551/2022   
 

 Părăsește ședința domnul consilier Ionuț Horșa. 
 

  19. Proiect de hotărâre privind documentația tehnică de dezmembrare a unui 

imobil (teren) înscris în Cf. nr. 74575 cu nr. cad. 74575, situat în Alba Iulia, Str. 

Lalelelor, nr. 60 

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

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

specialitate. 

  Se dă cuvântul domnului Ioan Fulea - 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 Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Alexandru Damian: ”Avem o dezmembrare în două parcele unde urmează să fie 

realizat  un centru de zi pentru persoane cu dizabilități.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?” 

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

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

Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Câmpeanu Vlad Ioana,  Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian,  Marcela Vâlcan, Sergiu 

Nicolae Vârtei.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 552/2022     

 

  Revine on line domnul consilier Ionuț Horșa. 
 

  20. Proiect de hotărâre privind înscriere dreptului de proprietate al municipiului 

Alba Iulia - domeniul privat si insusirea documentației tehnice de primă înscriere a 

unor imobile situate in Alba Iulia , Str. Republicii nr.99, bl.K3, ap.3 

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

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

specialitate. 

  Se dă cuvântul domnului Ioan Fulea - 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 Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 



obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Alexandru Damian: ”Avem o documentație de primă înscriere.” 

  Marcel Jeler: ”Avem nevoie de două treimi.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru Bucureștean 

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

Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Câmpeanu Vlad Ioana, Horșa Ionuț,  Marean Vasile 

Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta,  Popescu Emil 

Antoniu,  Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian,  Marcela 

Vâlcan, Sergiu Nicolae Vârtei.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 553/2022     

 

  Medrea Bogdan: ”La proiectul nr. 21 nu voi participa la dezbatere și la vot.” 

  21. Proiect de hotărâre privind acceptarea  donaţiei către Municipiul Alba Iulia, 

a unor imobile  înscrise  în CF nr. 116939  în suprafaţă de 10 mp și CF nr. 116998 în 

suprafață de 31 mp,  aferente străzii Milenium aflate  în proprietatea numiților Bogoș 

Lazăr și Bogoș Ileana Cezariana. 

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

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

specialitate. 

  Se dă cuvântul domnului Ioan Fulea - 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 Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Alexandru Damian: ”De la nr. 21 la nr. 23 avem proiecte cu privire la acceptarea 

donației către Municipiul Alba Iulia, domeniul public al unor imobile aferente străzii 

Milenium,   Nazareth Illit, și Săliște.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?” 

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

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

Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Câmpeanu Vlad Ioana, Horșa Ionuț, Marean Vasile 

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

Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian,  Marcela Vâlcan, Sergiu 

Nicolae Vârtei. Domnul consilier Medrea Bogdan nu a participat la dezbatere și la 

vot.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 554/2022       

 

  22. Proiect de hotărâre privind acceptarea  donaţiei către Municipiul Alba Iulia, 

a unui imobil  înscris  în CF nr. 116123  în suprafaţă de 42 mp, aferent străzii 

Nazareth Illit aflat  în proprietatea numiților Udrea Stela Mariana, Udrea Tudor Ionuț 



și Udrea Horea. 

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

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

specialitate. 

  Se dă cuvântul domnului Ioan Fulea - 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 Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru Bucureștean 

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

Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Câmpeanu Vlad Ioana, Horșa Ionuț,  Marean Vasile 

Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta,  Popescu 

Emil Antoniu,  Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian,  

Marcela Vâlcan, Sergiu Nicolae Vârtei.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 555/2022       

 

  23. Proiect de hotărâre privind acceptarea  donaţiei către Municipiul Alba Iulia, 

a unor imobile-(arabil)  înscrise  în CF nr. 89178  în suprafaţă de 141 mp, CF nr. 

89180 în suprafață de 198 mp, CF nr. 89181 în suprafață de 6 mp, CF nr. 89182 în 

suprafață de 65 mp, CF nr. 89183 în suprafață de 680 mp, CF nr. 80970 în suprafață 

de 2.142 mp și CF nr. 89149 în suprafață de 4 mp, aferente străzii Seliște aflate  în 

proprietatea numitei SC ELIS PAVAJE SRL reprezentată prin GOȚA VASILE în 

calitate de administrator. 

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

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

specialitate. 

  Se dă cuvântul domnului Ioan Fulea - 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 Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru Bucureștean 

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

Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Câmpeanu Vlad Ioana, Horșa Ionuț,  Marean Vasile 

Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta,  Popescu Emil 

Antoniu,  Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian,  Marcela 

Vâlcan, Sergiu Nicolae Vârtei.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 556/2022      



 

  24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 474/2022 a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea cuantumului burselor și 

numărul acestora care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de pe raza 

municipiul Alba Iulia pentru anul școlar 2022 – 2023, cu modificările şi completările 

ulterioare  

  Se dă cuvântul d-lui Marius Filimon 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."  

  Marius Filimon: ”Aceleași motive  de egalitate.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru Bucureștean 

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

Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Câmpeanu Vlad Ioana, Horșa Ionuț,  Marean Vasile 

Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta,  Popescu Emil 

Antoniu,  Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian,  Marcela 

Vâlcan, Sergiu Nicolae Vârtei.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 557/2022      

  

  26. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației către Municipiul Alba Iulia a 

unui imobil (arabil) înscris în CF   nr. 85106  în suprafață de 6039 mp, Cartier Recea, 

aflat în proprietatea numitei SC Elis Pavaje SRL reprezentată prin Goța Vasile în 

calitate de administrator.   

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

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

specialitate. 

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

avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public şi 

privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.  

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

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Alexandru Nicola: ”Acceptarea unei donații  a unui imobil în suprafață de 6039 

mp în cartierul La Recea. Nu este un teren aferent străzilor, cum am preluat până acum. 

Neconstruibil.” 

  Nanu Dana Elisabeta: ”De ce ne condiționează?” 

  Pleșa Gabriel: ”Este neconstruibil. Dar acolo vom putea face  măcar un teren de 

joacă și un părculeț.” 

  Medrea Bogdan: ”Parcă era o condiție în comisie. Îi punea un termen de realizare 

a parcului.” 



  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Donația nu se face sub condiții. Chiar dacă e scrisă.” 

  Medrea Bogdan: ”Atunci să o scoatem.” 
  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Păi cum să o scoatem din cererea lor? În proiect nu apare o 

asumare a unei obligații. Din cerere nu avem cum să o scoatem. Este o donație.”   

  Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru Bucureștean Narcisa 

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

Paven Ionela, Câmpeanu Vlad Ioana, Horșa Ionuț,  Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, 

Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta,  Popescu Emil Antoniu,  Sandu Cornel Stelian, 

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

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 558/2022  
 

  Sandu Cornel Stelian: ” Mai avem Diverse 2.  Adresa Instituției Prefectului – Județul 

Alba nr. 12355/1/G/SJ/II.C.2/2022 înregistrată cu numărul 126586/28.10.2022 la Primăria 

municipiului Alba Iulia.” 

  Marcel Jeler: ”Zice să revocăm Hotărârea nr. 455. Dar asta în termenul prevăzut de 

legea contenciosului administrativ, dacă dorim asta.” 

  Pleșa Gabriel: ”Dacă îmi permiteți. Noi am zis că vom fi consecvenți și cu ce s-a 

hotărât în consiliul local trecut apropo de Dealul furcilor și cu ce am hotărât noi până acum 

pe alcala de Henares și acum pe Emil Racoviță. 

  Dați-mi voie să vă spun și chiar cred că acolo unde vin investiții publice cu bani 

mulți, milioane de euro  pentru creșterea calității vieții în zonă, eu cred că trebuie mers cu 

acest preț minimal  pentru ca banii ceilalți să îi putem duce la investiții.  E categoria de 

drum. E vorba de 10, 12, 14 metri pătrați. Să fim serioși. Dacă e 10 lei, sunt 100 de lei. La 

ce îi folosește omului dacă este blocată și pentru o anumită perioadă investția în zonă. Am 

fost în zonă și vă spun că un singur om mi-a ridicat această problemă. Ei erau oarecum 

derutați cu investițiile  cu acele blocuri în zonă.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Domnul secretar poate să confirme! Chiar dacă oamenii nu 

merg în instanță, dacă Prefectul atacă  hotărârea, se suspendă efectele ei. Și orice demersuri 

s-au făcut pe baza acelei hotărâri, se suspendă.” 

  Pleșa Gabriel: ”Nu este plângere. Este o recomandare.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Așa este. Dar își exprimă destul de clar punctul de vedere. Eu 

nu zic că au dreptate.” 

  Pleșa Gabriel: ”Dacă Prefectul atacă hotărârea, va suporta consecințele întârzierii 

investiției pe Anghel Saligni pentru canalizare și alte lucruri la care deja le-am dat drumul la 

achiziții. Noi am explicat acest lucru și ne-am exprimat poziția. Același lucru s-a întâmplat 

cu Alcala de Henares. Tot recomandarea aceasta a fost fără să se atace în contencios. E 

adevărat că ar fi fost foarte grav să ne atace în contencios hotărârea.”  

  

  Sandu Cornel Stelian: ”Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu sunt, declar şedinţa 

închisă.” 

 

    Alba Iulia,  29 noiembrie   2022 

 

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        SECRETAR general 

                        Consilier                                                     Marcel Jeler  

                  Sandu Cornel Stelian   


