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PROCES VERBAL

Încheiat  azi 29 iunie  2021 în cadrul  şedinţei ordinară publică a  Consiliului
Local al municipiului  Alba-Iulia.
 Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  1141/2021 a  Primarului
municipiului Alba Iulia, publicată în ziarul local Unirea în data de 24  iunie 2021.
 Lucrările şedinţei ordinară a Consiliului Local sunt publice.”

Marcel  Jeler:  ”La ședință  sunt prezenți  un număr de 19 consilieri.  Lipsește
doamna consilier Bărbuleț Narcisa Ioana precum și domnul consilier Raul Sebastian
Tudorașcu.  Au anunțat că nu vor participa la ședința de consiliu.  Așadar, ședința
noastră este legal constituită.”

  Supun la vot  procesul verbal, dacă nu aveți contestații pe marginea lui, al
ședinței anterioare.  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 19 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, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Sergiu Nicolae Vârtei,
Vîlcan Marcela.”
 Marcel Jeler: ”Dau cuvântul domnului președinte ales.”

Medrea Bogdan: ”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  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,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Sergiu  Nicolae
Vârtei, Vîlcan Marcela.”

Medrea Bogdan: ”Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la lucrările
şedinţei noastre  participă:   domnul Primar Pleșa Gabriel, d-na Georgeta Rânghet –
director  executiv  Direcția  juridică,  d-na  Simona  Fiț  -   șef  Serviciu  administrație
publică  locală,  juridic,  contencios,   dl.  Călin  Badiu  –  director  executiv  Direcția
venituri,   d-na Maria Seeman – manager public,   d-na Andreea Man – șef Serviciu
resurse  umane  –  administrativ,  dl.  Călin  Sunzuiană  –  consilier  Compartiment
transport, liberă inițiativă, d-na Crina Dumitrescu – director Direcția Programe,   d-na
Claudia Cânța – șef Serviciu investiții și lucrări publice, dl. Lucian Suciu – consilier
Serviciu administrare drumuri și utilități publice,  dl. Damian Alexandru – arhitect
șef, d-na 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  -  precum şi presa.”
 Pleșa  Gabriel:  ”Pe  ordinea  de  zi  avem 51  de  proiecte.   Au  fost  retrase
următoarele proiecte:
 21.  Proiect  de hotărâre  privind  însușirea raportului privind informarea si
consultarea  publicului  nr.  63453/03.06.2021  și  aprobarea Planului Urbanistic
Zonal ,,ELABORARE PUZ – MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE
IN  VEDEREA  REPARCELARII”,  ALBA  IULIA,  STR.  ALEXANDRU
MACEDONSKI, NR. 12-18, solicitant BILASCO VASILE, BILASCO SABINA,
BILASCO IOAN    
 27.  Proiect  de  hotărâre  privind   însușirea  raportului  privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  64798/07.06.2021  și  aprobarea Planului Urbanistic  de
Detaliu  ,,CONSTRUIRE  HALE  DEPOZITARE  PRODUSE  INDUSTRIALE”,
ALBA IULIA, STR. SOSEAUA DE CENTURA, NR. 100, solicitant MUNTEAN
EMANOIL, MUNTEAN MIHAELA  
 Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi cu  modificările aduse.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?” 
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 19 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, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Sergiu Nicolae Vârtei,
Vîlcan Marcela.”
 Jeler Marcel: ” 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 Vîrtei: ”La următoarele proiecte nu voi participa la dezbatere și
la vot: 
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 341/2020 a Consiliului
local  cu  privire  la  aprobarea  nivelurilor  pentru  valorile  impozabile,  impozitele  și
taxele locale, alte taxe,  taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2021, modificată
și completată ulterior.
  18.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  64916/07.06.2021  și  aprobarea Planului Urbanistic
Zonal  ,,ELABORARE  PUZ  PENTRU  MODIFICARE  ZONE
FUNCTIONALE(ZONA  DE  LOCUINTE  L3A  SI  ZONA  DA)  IN  ZONA
LOCUINTELOR  COLECTIVE  MEDII”,  ALBA  IULIA,  STR.  SIMION
BARNUTIU,  NR.  32,  solicitant  SC  COMMUNICATION  DISTRIBUTION
SOLUTIONS SRL PRIN LAZAR CARMEN-GINA
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către
Uniunea  Artiștilor  Plastici  din  România  –  Filiala  Alba  a  unui  spațiu  (birou)  din
componența  spațiului  comercial  (Galeriile  de  Artă),  situat  în  Alba  Iulia,  B-dul  1
Decembrie 1918, bl.M9, ap.27, parter.” 
 Stanciu  Alin:  ”La  proiectul  de  hotărâre  nr.  28.  Proiect  de  hotărâre  privind
însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64914/07.06.2021



și  aprobarea Planului Urbanistic  de  Detaliu  ,,CONSTRUIRE  LOCUINTE
SEMICOLECTIVE”,  ALBA IULIA,  STR.  NICOLAE  GRIGORESCU,  NR.  11H,
solicitant  LUPEAN MILIAN  NICU PENTRU SC ALBANIC  SERVICE SRL vă
anunț că nu voi participa la dezbatere și la vot.”

Pleșa Gabriel: ”Și acum vă prezint următoarea

         ORDINE DE ZI: 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 341/2020 a Consiliului
local  cu  privire  la  aprobarea  nivelurilor  pentru  valorile  impozabile,  impozitele  și
taxele locale, alte taxe,  taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2021, modificată
și completată ulterior
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de
specialitate  al  Primarului  municipiului  Alba  Iulia,  al  Serviciului  public
”Administrarea  patrimoniului  local  ”  și  al  Serviciului  voluntar  pentru  situații  de
urgență  din  subordinea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba  Iulia,  urmare  a
promovării în grad profesional, începând cu data de 01 iulie 2021
 3.  Proiect  de  hotărâre  privind  schimbarea  denumirii  unității  de  învățământ
preuniversitar  particular,  din  Grădinița  cu  Program Prelungit  „Lumea  Ștrumfilor”
Alba Iulia în Școala Primară „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, începând cu anul școlar
2021-2022
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii nr. 399/2015 a Consiliului
local al municipiului Alba Iulia 
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei
Romano-Catolice de Alba Iulia  
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale și a
modificării  liderului  de  parteneriat  al  proiectului  ”  Cargo-bicicleta  –  agent  de
schimbare al orașului” - acronim CityChangercargoBike CCCB”  
 7. Proiect de hotărâre privind actualizarea programului de transport public local
de persoane pentru zona tarifară ”zona 1 municipiul Alba Iulia” 
 8.  Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii  prealabile înregistrată la
Primăria  municipiului  Alba  Iulia  sub  nr.  52231/10.05.2021,  formulată  de  către
doamna Mada Maria Lucreția împotriva Hotărârii nr. 271/2020 a Consiliului local al
municipiului Alba Iulia  
 9.  Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii  prealabile înregistrată la
Primăria  municipiului  Alba  Iulia  sub  nr.  50874/06.05.2021,  formulată  de  către
doamna Cornea Andreia Ramona împotriva Hotărârii nr. 271/2020 a Consiliului local
al municipiului Alba Iulia   
 10. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la
Primăria  municipiului  Alba  Iulia  sub  nr.  50877/06.05.2021,  formulată  de  către
doamna Rociu Adina Anastasia împotriva Hotărârii nr. 271/2020 a Consiliului local
al municipiului Alba Iulia   
 11.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  privind  stabilirea
unor măsuri pentru gospodărirea Municipiului Alba Iulia precum și constatarea și
sancționarea faptelor ce constituie contravenții  



 12. Proiect de hotărâre privind  amplasarea pe domeniul public al stațiilor de
reîncărcare autovehicule electrice 
 13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Inspectoratul Școlar
Județean  Alba  a  unui  spațiu  în  clădirea  Școlii  Gimnaziale  Oarda  de  Jos,  pentru
amenajarea depozitului de manuale școlare 
 14.  Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  documentației  tehnico-economice,
fază  SF  și  a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  obiectivul  de  investiții  :
”Construire  ansamblu  de  locuințe  sociale,  5  tronsoane,  tip  B1,  B3,  B4,  cartier
Gheorghe Șincai, Municipiul Alba Iulia ” 
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 191/2021 a Consiliului
local  privind  actualizarea  Registrului  local  al  spaţiilor  verzi  din  intravilanul
municipiul Alba Iulia,  aprobat prin Hotărârea nr. 409/2011  a Consiliului local,  cu
modificarile si completarile ulterioare
 16.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului  privind  informarea  si
consultarea publicului nr. 64795/07.06.2021 și  aprobarea Planului Urbanistic Zonal
,,ELABORARE  PUZ  PENTRU  REGLEMENTARE  ZONA  DE  LOCUINTE
INDIVIDUALE, SEMICOLECTIVE SI  REALIZARE STRADA ACCES”,  ALBA
IULIA, STR. ANA IPATESCU, FN, solicitant  MUNTEAN GHEORGHE, KOLAR
DANIEL
 17.  Proiect  de  hotărâre  privind   însușirea  raportului privind  informarea  si
consultarea publicului nr. 64784/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,
MODIFICARE  ZONA FUNCTIONALA DIN  ZONA PENTRU  AGREMENT SI
SPORT IN  ZONA LOCUINTE  INDIVIDUALE  JOASE  ”,  ALBA IULIA,  STR.
OASA, FN, solicitant BUDESCU CARMEN ANGELA 
 18.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  64916/07.06.2021  și  aprobarea Planului Urbanistic
Zonal  ,,ELABORARE  PUZ  PENTRU  MODIFICARE  ZONE
FUNCTIONALE(ZONA  DE  LOCUINTE  L3A  SI  ZONA  DA)  IN  ZONA
LOCUINTELOR  COLECTIVE  MEDII”,  ALBA  IULIA,  STR.  SIMION
BARNUTIU,  NR.  32,  solicitant  SC  COMMUNICATION  DISTRIBUTION
SOLUTIONS SRL PRIN LAZAR CARMEN-GINA
 19.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului   privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  64613/07.06.2021  și  aprobarea Planului  Urbanistic
Zonal ,,ELABORARE PUZ – MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE
APROBATE CU HCL 195/2013 ART. 8”, ALBA IULIA, STR. SEPTIMIU ALBINI,
NR. 16, solicitant ROMITAN OVIDIU FLORIN SI ROMITAN GABRIELA MARIA
 20.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  64607/07.06.2021  și  aprobarea Planului Urbanistic
Zonal ,,ELABORARE PUZ PENTRU REGLEMENTARE TRMA STRADALA SI
LOTURI  IN  VEDEREA  CONSTRUIRII  LOCUINTE  INDIVIDUALE  SI
SEMICOLECTIVE”,  ALBA IULIA,  STR.  DEALUL FURCILOR,  FN,  solicitant
COSERIU BOGDAN SORIN SI COSERIU ANDREI  NICOLAE 
 21.  Proiect  de  hotărâre  privind   însușirea  raportului privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  63453/03.06.2021  și  aprobarea Planului Urbanistic
Zonal ,,ELABORARE PUZ – MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE



IN  VEDEREA  REPARCELARII”,  ALBA  IULIA,  STR.  ALEXANDRU
MACEDONSKI,  NR.  12-18,  solicitant  BILASCO VASILE,  BILASCO SABINA,
BILASCO IOAN    
 22.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului  privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  61339/28.05.2021  și  aprobarea Planului  Urbanistic
Zonal  ,,CONSTRUIRE  MAGAZIN  PENNY  MARKET  CU  CARMANGERIE,
ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, SISTEMATIZARE VERTICALA,
RECLAME  PE  FATADE  SI  IN  PARCARE,  STALP  PUBLICITAR  SI
IMPREJMUIRE”,  ALBA IULIA,  STR.  CALEA MOTILOR,  NR.  215,  solicitant
COTOFREA MARIA, COTOFREA MARCEL, METES MARIA 
 23.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  64853/07.06.2021  și  aprobarea Planului Urbanistic
Zonal  ,,ELABORARE  PUZ  –  CONSTRUIRE  LOCUINTE  INDIVIDUALE  SI
SEMICOLECTIVE  IN  REGIM  IZOLAT,  CUPLAT,  INSIRUIT  SI  REALIZARE
DRUM DE ACCES –  MODIFICARE REGLEMENTARI  APROBATE CU HCL
108/2008”,  ALBA IULIA,  STR.  SLIVEN,  FN,  solicitant  COTOFREA MARIA,
COTOFREA MARCEL, METES MARIA 
 24.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  62776/02.06.2021  și  aprobarea Planului Urbanistic  Zonal
,,CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA”, ALBA IULIA, STR. MIRCEA ELIADE,
NR. 2A, 2B, solicitant BACILA RAZVAN, SC BARELI SRL 
 25.  Proiect  de  hotărâre privind  însușirea  raportului privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  64915/07.06.2021  și  aprobarea Planului Urbanistic  de
Detaliu ,,CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCTII ,
SPATIU COMERCIAL, SEDIU FIRMA SI IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR.
ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 9C, solicitant ALBA DECOR SRL
 26.  Proiect  de  hotărâre  privind   însușirea  raportului privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  55603/17.05.2021  și  aprobarea Planului Urbanistic  de
Detaliu  ,,CONSTRUIRE  ANSAMBLU  DE  LOCUINTE  SEMICOLECTIVE  IN
REGIM INSIRUIT SI IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. IZVORULUI, NR. 38,
solicitant SC APULUM RESIDENCE SRL PRIN BALEA ELENA
 27.  Proiect  de  hotărâre  privind   însușirea  raportului privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  64798/07.06.2021  și  aprobarea Planului Urbanistic  de
Detaliu  ,,CONSTRUIRE  HALE  DEPOZITARE  PRODUSE  INDUSTRIALE”,
ALBA IULIA, STR. SOSEAUA DE CENTURA, NR. 100, solicitant MUNTEAN
EMANOIL, MUNTEAN MIHAELA 
 28.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  64914/07.06.2021  și  aprobarea Planului Urbanistic  de
Detaliu  ,,CONSTRUIRE  LOCUINTE  SEMICOLECTIVE”,  ALBA IULIA,  STR.
NICOLAE GRIGORESCU, NR. 11H, solicitant LUPEAN MILIAN NICU PENTRU
SC ALBANIC SERVICE SRL
 29.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  64857/07.06.2021  și  aprobarea Planului Urbanistic  de
Detaliu ,,EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE IN VEDEREA RELOCARII
AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA



ALBA”,  ALBA IULIA,  BD.  REVOLUTIEI  1989,  NR.  23,  solicitant  SPITALUL
JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA PRIN MARZA SIMONA DIANA 
 30. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 237/2020 a Consiliului
local al municipiului Alba Iulia în sensul admiterii plangerilor prealabile
  31. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 125/2021 a Consiliului
local al municipiului Alba Iulia în sensul admiterii  plangerii prealabile 
 32. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional nr. 4 la contractul de
asociere  nr.46064/30.12.2011,  Regulamentul  de  Organizare  și  Funcționare  al
Ocolului Silvic Sebeș R.A.,  Organigrama Ocolului Silvic Sebeș R.A.
 33.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  unui  act  adițional  la
contractul de asociere nr.60.393/2011 încheiat între municipiul Alba Iulia și Asociația
Non – Guvernamentală Maria Beatrice 
 34.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  limitelor  minime  ale  prețului  de
concesionare a unor imobile (terenuri) din patrimoniul municipiului Alba Iulia  
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către
Uniunea  Artiștilor  Plastici  din  România  –  Filiala  Alba  a  unui  spațiu  (birou)  din
componența  spațiului  comercial  (Galeriile  de  Artă),  situat  în  Alba  Iulia,  B-dul  1
Decembrie 1918, bl.M9, ap.27, parter 
 36. 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 
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a
unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Tudor Vladimirescu, nr.2/2 
 38.  Proiect  de  hotărâre  privind   înscrierea  dreptului  de  proprietate  a
municipiului Alba Iulia – domeniul public, asupra unor imobile (terenuri), situate în
Alba Iulia - Micești, str.Gilău și str.Apuseni 
 39. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a dreptului de proprietate
asupra  imobilului(teren)  situat  în  municipiul  Alba  Iulia,  str.Dr.Ioan Rațiu,  nr.10A,
către Parohia Ortodoxă Română  ”Sf.Apostoli Petru și Pavel și Sf.Mucenic Emilian
Mărturisitorul” Alba Iulia 
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui
imobil (teren) situat în Alba Iulia,str.Livezii, FN 
 41. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia,  strada Calea Moților intersectie
cu strada Lupșa
 42. Proiect de hotărâre privind  acceptarea donaţiei făcute municipiului  Alba
Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Cavnic
 43.  Proiect  de  hotărâre  privind  înscrierea  dreptului  de  proprietate  a
municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat în municipiul Alba Iulia –
strada Blandiana și strada Bucium
 44.  Proiect  de  hotărâre  privind  înscrierea  dreptului  de  proprietate  a
municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil strada Vadului, Oarda
de Sus 
 45.  Proiect  de  hotărâre  privind  înscrierea  dreptului  de  proprietate  al
municipiului Alba Iulia - domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba
Iulia, str. Rodnei, nr. 1



 46. Proiect de hotărâre privind parcelarea unui imobil (teren) situat in  Cetatea
Alba Carolina 
 47.  Proiect  de  hotărâre  privind  parcelarea  Pieței  Centrale  a  Cetății  Alba
Carolina 
 48.  Proiect  de  hotărâre  privind  înscrierea  dreptului  de  proprietate  a
municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil strada Diana, Pâclișa
 49. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei  făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (curti constructii), situat în Alba Iulia,  strada Emil Racoviță
 50.  Proiect  de  hotărâre  privind  alegerea  preşedintelui  de  şedinţă  care  va
conduce  lucrările  Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada iulie   –
septembrie  2021
 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării cu titlu gratuit a parcărilor
publice cu plată din Zona I din municipiul Alba Iulia de către donatorii de sânge 

Inițiatori, Primarul municipiului Alba Iulia
     Consilier local, Nanu Dana Elisabeta 

 Diverse 
 a) adresa nr. 68305/15.06.2021 din partea unor cetateni din Micesti

 Medrea  Bogdan:  ”Începem cu raportul  nr.  55946/18.  05.  2021 al  Curții  de
Conturi.”
 Teofila Țîr: ”Am transmis pe mail la fiecare procesul verbal  de constatare a
Curții  de  Conturi,  în  urma  auditului  financiar  extern  asupra  bugetului  general
consolidat  de venituri și cheltuieli la anul 2020 plus deciziile emise de Curtea de
Conturi cu măsurile care trebuie duse la îndeplinire.”

 
Medrea Bogdan: ”Vă propun să trecem la ordinea de zi. Începem cu proiectul

nr. 1 al ordinii de zi.”

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 341/2020 a Consiliului
local  cu  privire  la  aprobarea  nivelurilor  pentru  valorile  impozabile,  impozitele  și
taxele locale, alte taxe,  taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2021, modificată
și completată ulterior

Se dă cuvântul domnului Călin Badiu  – director  Direcția venituri care prezintă
proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
   Se dă cuvântul  doamnei  Gavrilă  Paven Ionela   -  președinte  comisie  -   care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Medrea Bogdan:  ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, acesta 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, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Vîlcan Marcela.”
 Domnul consilier Sergiu Nicolae Vârtei a anunțat că nu participă la dezbatere și la
votul acestui proiect.”
 
 S-a adoptat Hotărârea nr.  245/2021

 Părăsește sala de ședință domnul consilier Ioan Fulea. 

 2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de
specialitate  al  Primarului  municipiului  Alba  Iulia,  al  Serviciului  public
”Administrarea  patrimoniului  local  ”  și  al  Serviciului  voluntar  pentru  situații  de
urgență  din  subordinea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba  Iulia,  urmare  a
promovării în grad profesional, începând cu data de 01 iulie 2021

Se dă cuvântul doamnei Andreea Man  - șef Serviciu resurse umane-administrativ
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.”

Medrea Bogdan: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 18 voturi pentru  Dumitru Nicolae
Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, 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, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 246/2021

3.  Proiect  de  hotărâre  privind  schimbarea  denumirii  unității  de  învățământ
preuniversitar  particular,  din  Grădinița  cu  Program Prelungit  „Lumea  Ștrumfilor”
Alba Iulia în Școala Primară „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, începând cu anul școlar
2021-2022
 Se dă cuvântul doamnei Petcu Mihaela  - consilier Serviciul administrație publică
locală,  juridic,  contencios  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum şi  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.” 
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentul  a fost votat cu 18 voturi pentru
Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon  Marius,  Florea  Paul  Victor,  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,  Sandu Cornel  Stelian,  Stanciu Alin,   Sergiu Nicolae
Vârtei, Vîlcan Marcela.”

  
 S-a adoptat Hotărârea 247/2021

 Revine în sala de ședință domnul consilier Ioan Fulea.

 4. Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii nr. 399/2015 a Consiliului
local al municipiului Alba Iulia 
 Se  dăcuvântul  doamnei  Maria  Seeman  –  manager  public  –  care  prezintă
proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 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.”
 Medrea Bogdan: ”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  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, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Sergiu
Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”

 S-a adoptat Hotărârea 248/2021

 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei
Romano-Catolice de Alba Iulia.  

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."
  Medrea Bogdan: ”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  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,  Sandu Cornel  Stelian, Stanciu Alin,   Sergiu Nicolae
Vârtei, Vîlcan Marcela.” 
 
 S-a adoptat Hotărârea 249/2021

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale și a
modificării  liderului  de  parteneriat  al  proiectului  ”  Cargo-bicicleta  –  agent  de
schimbare al orașului” - acronim CityChangercargoBike CCCB”  
 Se da cuvântul doamnei Maria Seeman care prezintă proiectul de hotărâre precum
şi raportul de specialitate
 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.”
 Medrea Bogdan: ”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  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, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei,
Vîlcan Marcela.”  
 
 S-a adoptat Hotărârea 250/2021

 
 7. Proiect de hotărâre privind actualizarea programului de transport public local
de persoane pentru zona tarifară ”zona 1 municipiul Alba Iulia” 
 Se dăcuvântul domnului Călin Sunzuiană – consilier Compartiment transport,
liberă inițiativă  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.”
 Medrea Bogdan: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri?
Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul   a fost votat  cu  19 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, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei,
Vîlcan Marcela.”   
 
 S-a adoptat Hotărârea 251/2021

8. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii  prealabile înregistrată la
Primăria  municipiului  Alba  Iulia  sub  nr.  52231/10.05.2021,  formulată  de  către
doamna Mada Maria Lucreția împotriva Hotărârii nr. 271/2020 a Consiliului local al
municipiului Alba Iulia   
 Se dăcuvântul doamnei Georgeta Rânghet – direcor executiv Direcția juridică
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 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.”
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul   a fost votat  cu  19 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, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei,
Vîlcan Marcela.”    

 S-a adoptat Hotărârea 252/2021

 9.  Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii  prealabile înregistrată la
Primăria  municipiului  Alba  Iulia  sub  nr.  50874/06.05.2021,  formulată  de  către



doamna Cornea Andreia Ramona împotriva Hotărârii nr. 271/2020 a Consiliului local
al municipiului Alba Iulia   
 Se dăcuvântul doamnei Georgeta Rânghet – direcor executiv Direcția juridică
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 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.”
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul   a fost votat  cu  19 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, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei,
Vîlcan Marcela.”    
 
 S-a adoptat Hotărârea  253/2021

 10. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la
Primăria  municipiului  Alba  Iulia  sub  nr.  50877/06.05.2021,  formulată  de  către
doamna Rociu Adina Anastasia împotriva Hotărârii nr. 271/2020 a Consiliului local
al municipiului Alba Iulia   
 Se dăcuvântul doamnei Georgeta Rânghet – direcor executiv Direcția juridică
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 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.”



 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul   a fost votat  cu  19 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, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei,
Vîlcan Marcela.”    
 
 S-a adoptat Hotărârea  254/2021  

  11.  Proiect  de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  privind stabilirea
unor măsuri pentru gospodărirea Municipiului Alba Iulia precum și  constatarea și
sancționarea faptelor ce constituie contravenții  
  Se dăcuvântul doamnei Georgeta Rânghet – director executiv Direcția juridică
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.”
 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.”
 Georgeta Rânghet: ”A fost un proiect supus dezbaterii publice. Trebuie să fac
mențiunea  că noi, la nivelul municipiului am avut contravenții de foarte mulți ani.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Am discutat și în comisie. O chestiune de oportunitate din
partea colegei și din partea mea. La punctul 22.”
 Gavrilă Paven Ionela: ”Da. Am discutat noi și referitor la vizarea cardurilor de
călătorie Și poate pe lângă bilet  ar trebui să includem  aici și aceste carduri de călătorie.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Și să avem o imagine care reflectă realitatea.”
 Medrea Bogdan: ”Și vreți un cuantum al amenzii pentru nevalidare?”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Da. Un avertisment pentru început. Nu neapărat amendă.”
 Medrea Bogdan: ”Deci, un amendament care ar însemna ...”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”La punctul 22 să completăm cu ”nevalidarea cardului”.
Adică, punctul 22 va fi:  ”Călătorirea fără bilet, abonament, legitimaţie sau nevalidarea
cardurilor de transport.”
 Florea Victor Paul: ”Am și eu niște discuții. 
 Pentru punctul  cu nr. 13    am văzut că se sancționează cu o amendă  de 500 –
1000  respectiv  1000  –  2500  persoane  juridice  –  neîmprejmuirea,  nesalubrizarea
terenurilor deținute de persoane fizice sau juridice. Tot timpul a fost că trebuie să am



gard? Și deci, nu se poate să fie o curte fără gard?”
 Georgeta Rânghet: ”Se poate. Dar ca și autoritate, noi putem stabili reguli.”
 Florea Victor Paul: ”Mai am niște întrebări. Doar că trebuie să mă uit.
 Ca amendament,  la  punctul  D 20 propun diferențiere între amenzile  luate  de
biciclete pentru circularea pe trotuare sau străzi incluse circulației sau restricții de orice
fel. Să diferențiem bicicletele ca să ia o amendă mai mică decât autoturismele. Propun
jumătate din amendă.  250 de lei respectiv 500 de lei.
 La punctul 37 D – ocuparea domeniului public cu autovehicule înafara spațiilor
verzi  ocupate  expres  de  administratorul  domeniului  public.  Să  completăm  aici  cu
”parcarea pe domeniul public pe spații verzi sau să anulăm de tot amenda. Deci, propun
anularea punctului nr. 37. Amendament.”
 La punctul H 18 -  Transportarea în mijloacele de transport în comun a păsărilor.
Vreau să venim cu un amendament aici. Ca excepție, transportarea să se poată face
pentru  păsări  sau  animale  mici  într-o  cușcă  specială.  Să  poată  lumea să  transporte
animale dacă sunt în cuști special amenajate. Ca și amendament. 
 La punctul 2G să mărim între 1000 și 5000 lei. Ca și amendament.”
 Medrea Bogdan: ”Alte amendamente dacă mai sunt?  Dacă nu sunt,  atunci  să
trecem la vot. Votăm fiecare amendament.
 Primul  amendament:  la  punctul  D20 Circulaţia  cu  biciclete,  motociclete,  alte
vehicule  sau  autovehicule  în  parcuri,  trotuare  sau  strazi  închise  circulaţiei  sau
restricţionate  în  orice  fel,  cu  excepţia  pistelor  semnalizate  sau  traseelor  autorizate
corespunzător și amenda între 250 și 500. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, amendamentul  a fost votat  cu  19 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, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei,
Vîlcan Marcela.”  
 Medrea  Bogdan:  ”Următorul  amendament  este  de  anulare  a   punctului  37 D
ocuparea domeniului public cu autovehicule înafara spațiilor verzi ocupate expres de
administratorul  domeniului  public.  Supun  la  vot.  Cine  este  pentru?  Împotrivă?
Abțineri?”
  ”Fiind supus la vot, amendamentul  a fost votat  cu  1 vot pentru Florea Victor
Paul,  2  abțineri  Gavrilă  Paven Ionela,  Lupea  Ioan Gabriel  și  16 voturi  împotrivă
Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius,   Fulea Ioan,  Holhoș Teodor,  Horșa
Ionuț,   Marean Vasile  Claudiu,  Medrea Bogdan,  Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana
Elisabeta, Oltean Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian,
Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”  

 Amendamentul a fost respins.
 Medrea Bogdan: ”Supun la vot următorul amendament. H 18 - Transportarea în
mijloacele  de  transport  în  comun  a  păsărilor,  animalelor  de  companie  de  mici
dimensiuni, obiectelor, bagajelor voluminoase, a geamurilor sau oglinzilor, precum şi a
materilelor  inflamabile  sau  explozibile.  Supun  la  vot.  Cine  este  pentru?  Împotrivă?
Abțineri?”



 ”Fiind supus la vot, amendamentul  a fost votat  cu  16 voturi pentru  Dumitru
Nicolae  Alexandru,  Filimon  Marius,  Florea  Paul  Victor,   Gavrilă Paven  Ionela,
Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț,  Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru
Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Larisa,  Popescu Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,
Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela și 3 abțineri
Fulea Ioan, Lupea Ioan Gabriel.”
 Medrea Bogdan: ”Următorul amendament. Punctul G2 Întârzierea cu mai mult de
trei zile la refacerea zonelor afectate de lucrări la reţelele tehnico edilitar – majorarea de
la 1000- 5000 pentru persoanele juridice..”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Nu se poate mai mult de 2500. Nu ne permite legislația.”
 Medrea Bogdan: ”Vă mențineți amendamentul, domnule consilier?”
 Florea Victor Paul: ”1500 cu 2500.” 
 Medrea  Bogdan:  ”Supun la  vot  amendametul.   Cine  este  pentru?  Împotrivă?
Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, amendamentul  a fost votat  cu  16 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,  Rotar Corina,  Stanciu
Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei și 4 abțineri Sandu Cornel Stelian, Popescu Antoniu Emil, ,
Oltean Larisa, Marcela Vâlcan.”  
 Medrea Bogdan: ”Și a mai for un amendament aici. Amendamentul domnului
Vârtei cu validarea cardurilor de călătorie la punctul H22. Supun  la  vot.  Cine  este
pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, amendamentul  a fost votat  cu  19 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, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei,
Vîlcan Marcela.”  
 Medrea Bogdan: ”Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele care au
întrunit numărul de voturi necesar. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentele  a fost votat  cu  19 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, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei,
Vîlcan Marcela.”    
 
 S-a adoptat Hotărârea  255/2021

Părăsește sala de ședință domnul consilier  Dumitru Nicolae Alexandru.
 12.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  criteriilor  pentru  repartizarea
locuințelor sociale din municipiul Alba Iulia
 Se  dăcuvântul  domnului  Lucian  Suciu  –  consilier   Serviciu   administrare
drumuri și rețele 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.”
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul   a fost votat  cu  18 voturi pentru  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, Sandu Cornel
Stelian, Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”    
 
 S-a adoptat Hotărârea  256/2021 

 13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Inspectoratul Școlar
Județean  Alba  a  unui  spațiu  în  clădirea  Școlii  Gimnaziale  Oarda  de  Jos,  pentru
amenajarea depozitului de manuale școlare 
 Se  dăcuvântul  doamnei  Claudia  Cânța  –  șef  Serviciu  investiții  și  lucrări
publicecare 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.”
 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.”
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul   a fost votat  cu  18 voturi pentru  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, Sandu Cornel
Stelian, Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”    
 
 S-a adoptat Hotărârea  257/2021 

 Revina în sala de ședință domnul consilier Dumitru Nicolae Alexandru.
 
 14.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici



pentru obiectivul de investiții ”Realizare podeț peste canalul de Gardă la Intersecția
străzilor Nada Florilor și Constantin Noica, municipiul Alba Iulia”
 Se  dă cuvântul d-nei Claudia Cânța – șef Serviciu investiții și lucrări publice care
prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
 Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

Claudia Cânța: ”Aș dori să aduc o completare și să introduc un nou articol în
care să menționez  ”Se aprobă trecerea din domeniul privat al unității administrativ
teritoriale  a  Municipiului  Alba  Iulia  în  domeniu  public  al  unității  administrativ
teritoriale a municipiului Alba Iulia a imobilului teren intravilan înscris în CF 112342
Alba Iulia , număr cadastral 112342 în suprafață de 45.933 mp”.”
  Medrea Bogdan: ”Supun la vot proiectul de hotărâre cu propunerea făcută de
d-na Claudia Cânța. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
   ”Fiind supus la vot, proiectul cu completarea a fost votat  cu  19 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, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei,
Vîlcan Marcela.”    
 
 S-a adoptat Hotărârea  258/2021

 Părăsește sala de ședință domnul consilier Sandu Cornel Stelian.
 Pleacă domnul consilier Fulea Ioan.
 
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 191/2021 a Consiliului
local  privind  actualizarea  Registrului  local  al  spaţiilor  verzi  din  intravilanul
municipiul  Alba Iulia,  aprobat  prin Hotărârea nr. 409/2011  a Consiliului local,  cu
modificarile si completarile ulterioare.
 Se   dă  cuvântul  d-lui  Ovidiu  Muntean  –  consilier  Serviciul  administrarea
activităților domeniului public  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.”
  Medrea  Bogdan:  ”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
Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon Marius,  Florea  Paul  Victor,   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.”  

  
 S-a adoptat Hotărârea  259/2021 

 Revine în sala de ședință domnul consilier Sandu Cornel Stelian.

 16.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului  privind  informarea  si
consultarea publicului nr. 64795/07.06.2021 și  aprobarea Planului Urbanistic Zonal
,,ELABORARE  PUZ  PENTRU  REGLEMENTARE  ZONA  DE  LOCUINTE
INDIVIDUALE,  SEMICOLECTIVE SI  REALIZARE STRADA ACCES”,  ALBA
IULIA, STR. ANA IPATESCU, FN, solicitant  MUNTEAN GHEORGHE, KOLAR
DANIEL
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Damian – arhitect șef care prezintă proiectul de
hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Alexandru Damian:  ”În comisia  de urbanism a fost  avizat  cu condiții: se  va
reglementa clar tipologia de locuire propusă, detaliere intersectie cu str. Ana Ipatescu,
reglementare  racorduri  între  străzi  cu  minim  6m,  numerotare  loturi  și  marcare
suprafețe în planșe și RLU,   obtinere aviz Politie Rutieră  - la faza DTAC. Nu are
probleme majore. Condițiile au fost îndeplinite.”
  Medrea  Bogdan:  ”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,   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,   Sandu Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,   Sergiu  Nicolae  Vârtei,  Vîlcan
Marcela.”  

  
 S-a adoptat Hotărârea  260/2021  

 17.  Proiect  de  hotărâre  privind   însușirea  raportului privind  informarea  si
consultarea publicului nr. 64784/07.06.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,
MODIFICARE  ZONA FUNCTIONALA DIN  ZONA PENTRU  AGREMENT SI
SPORT IN  ZONA LOCUINTE  INDIVIDUALE  JOASE  ”,  ALBA IULIA,  STR.
OASA, FN, solicitant BUDESCU CARMEN ANGELA  
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Damian – 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 nefavorabil  acest proiect de hotărâre și  avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Alexandru  Damian:  ”Avizul  comisiei  de  urbanism a  fost  nefavorabil.  Avizul



arhitectului șef   a fost nefavorabil pentru că  funcțiunea propusă nu este permisă în zonă
conform PUG-ului aprobat. Conform ordinului nr. 195/2005 privind protecția mediului,
nu poți să schimbi zone destinate ca zone verzi în documentații de urbanism, în alte zone
funcționale. De asemenea și avizul este nefavorabil.”
  Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, la numărătoarea voturilor s-a înregistrat o abținere Medrea
Bogdan și 17 voturi împotrivă  Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea
Paul Victor,  Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel,
Marean Vasile Claudiu,  Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Larisa,
Popescu Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,   Sandu Cornel  Stelian,  Stanciu Alin,   Sergiu
Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”  

  
 18.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  64916/07.06.2021  și  aprobarea Planului Urbanistic
Zonal  ,,ELABORARE  PUZ  PENTRU  MODIFICARE  ZONE
FUNCTIONALE(ZONA DE LOCUINTE L3A SI ZONA DA) IN ZONA LOCUIN-
TELOR COLECTIVE MEDII”, ALBA IULIA, STR. SIMION BARNUTIU, NR. 32,
solicitant  SC  COMMUNICATION  DISTRIBUTION  SOLUTIONS  SRL  PRIN
LAZAR CARMEN-GINA
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Damian – 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 cu condiții acest proiect de hotărâre.” 
 Alexandru Damian: ”În comisia de urbanism s-au discutat aceste propuneri. Față
de propunerea inițială, unde a fost propus un etaj suplimentar plus un etaj retras, adică
un etaj și jumătate. S-a revenit și a fost propus al patrulea etaj retras. Avem un aviz
favorabil cu condiții. Aceste condiții au fost să se păstreze regimul existent de înălțime al
clădirii, adică P + 3, fiind posibilă reconversia în interiorul clădirii existente. Și la faza de
autorizare se va prezenta soluția tehnică de reglementare a circulației de legătură între
strada Simion Bărnuțiu și strada Mihai Eminescu.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Nu particip la dezbaterea și la votul acestui proiect.”  

Alexandru Damian: ”O singură completarr. Terenul de la nord. Avem o sesizare
din  partea  proprietarului  terenului  respectiv.  Accesul  se  realizează  printr-o  servitute
neînscrisă în CF. Condițiile au fost îndeplinite”
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu  17 voturi pentru Dumitru Nicolae
Alexandru,  Filimon  Marius,  Florea  Paul  Victor,   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,  Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,   Vîlcan Marcela.”  



 Domnul consilier Sergiu Nicolae Vârtei a anunțat că nu participă la dezbaterea și
la votul acestui proiect.   

 S-a adoptat Hotărârea  261/2021 

19.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului   privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  64613/07.06.2021  și  aprobarea Planului  Urbanistic
Zonal ,,ELABORARE PUZ – MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE
APROBATE CU HCL 195/2013 ART. 8”, ALBA IULIA, STR. SEPTIMIU ALBINI,
NR. 16, solicitant ROMITAN OVIDIU FLORIN SI ROMITAN GABRIELA MARIA
 Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Damian  - arhitect șef -  care prezintă proiectul de
hotărâre precum şi raportul de specialitate
 Se dă cuvântul d-lui Alin Stanciu – secretar comisie – care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură.
 Alin Stanciu: ”Comisia  a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre .”  

Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu  18 voturi pentru Dumitru Nicolae
Alexandru,  Filimon  Marius,  Florea  Paul  Victor,   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,   Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Sergiu  Nicolae  Vârtei,  Vîlcan
Marcela.”  
 
 S-a adoptat Hotărârea  262/2021 
 
 20.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  64607/07.06.2021  și  aprobarea Planului Urbanistic
Zonal ,,ELABORARE PUZ PENTRU REGLEMENTARE TRMA STRADALA SI
LOTURI  IN  VEDEREA  CONSTRUIRII  LOCUINTE  INDIVIDUALE  SI
SEMICOLECTIVE”,  ALBA IULIA,  STR.  DEALUL FURCILOR,  FN,  solicitant
COSERIU BOGDAN SORIN SI COSERIU ANDREI  NICOLAE 
 Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Damian  - arhitect șef -  care prezintă proiectul de
hotărâre precum şi raportul de specialitate  
 Alexandru Damian: ”Avizul comisiei a fost favorabil.  Avizul arhitectului șef a
fost  favorabil  cu condiționări.   Aceste  condiții  au  fost  stabilite  inclusiv  în  cadrul
comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică. Profilul străzii de la șapte metrii să
fie reglementat la opt metrii. Se va studia posibilitatea  reglementării  unei străzi
paralele cu strada Dealul Furcilor în contextul în care HG nr. 525/1996 spune că
fundătura trebuie să aibă maxim 100 de metrii. Și reanalizarea configurării loturilor
de capăt, loturile 12 și 13, în contextul în care s-a propus întoarcerea acestora.”
 Ia cuvântul domnul Coșeriu Sorin Nicolae – beneficiarul proiectului precum și
domnul arhitect Iulian Mirea.



 Ia cuvântul doamna arhitect Anca Pretor.
 Popescu Antoniu Emil: ”Sigur, la nivelul comisiei de arhitecți s-a pus problema ce
se întâmplă cu această tramă stradală, în condițiile în care pe partea dreaptă a planșei,
domnul Coșer ar urma să facă un trotuar iar pe partea stângă, teoretic ar trebui să facă un
alt  trotuar de care ar trebui să beneficieze ...  cine ar trebui sp beneficieze de acest
trotuar? Cred că ar trebui să luăm în considerare următorul aspect. Trama stradală în
acea zonă este de 3 metri pe o parte, 3 metri pe altă parte. Este prevăzut trotuarul pe
partea dreaptă. Din punctul meu de vedere, în condițiile în care domnul Coșer ar dao
declarație notarială prin care să permită în eventualitatea în care cel de pe partea stângă
ar vrea să facă exact același lucru pe care domnul Coșer îl face acum, să îi permită
printr-o declarație notarială acces la această stradă. Iar la nivelul Primăriei  municipiului
Alba Iulia, să se reglementeze ca în partea stângă să se amenajeze un trotuar de un
metru pentru cel care este pe partea stângă. Cred că am putea să votăm acest proiect cu
menținerea  tramei  stradale  de  7  metri,  trei  metri  stradă,  un  metru  trotuar  cu
obligativitatea noastră ca să îi permiteți accesul celui din partea stângă. Iar în ceea ce
privește cealaltă condiție cu loturile întoarse, sigur dacă nu este un impediment foarte
mare, eu cred că ar trebui respectată și această condiție. Deci, propunerea pe care o fac
este de a vota o asemenea tramă stradală de 7 metri cu obligativitatea ca beneficiarul să
dea o declarație prin care să permită accesul potențialului investitor de pe partea stângă
și cu întoarcerea celor două parcele.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Persoanei de pe partea stângă i se poate pune această
condiție?”
 Alexandru Damian: ”Ideal ar fi ca acest amendament să se facă acum.”
 Coșeriu Sorin Nicolae: ”Pe partea stângă nu se poate lotiza. Este un teren care are
12 metri la stradă.”
 Medrea Bogdan: ”Deci, propunerea care a venit este de a menține  această tramă
stradală de 7 metri cu un metru de  trotuar, exact ca și în certificatul de urbanism.”
 Sandu Cornel  Stelian:  ”Urmând ca  pe  viitor  și  celălalt  să  pună un metru  de
trotuar.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Și cu declarația pe care beneficiarul o dă cu accesul pe
partea stângă.”
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre  cu  condițiile  din
certificatul de urbanism din septembrie 2020, actul notarial pentru acces precum și
condițiile din comisie. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot,  proiectul cu condițiile din comisie a fost  votat  cu  18
voturi  pentru  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon  Marius,  Florea  Paul  Victor,
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,   Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Sergiu
Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”  
 Medrea Bogdan: ”Deci, a trecut cu amendamentul de 7 metri din certificatul de
urbanism și cu condiția să dea acordul  pentru vecinul de vis a vis.”
 Coșeriu Sorin Nicolae: ”Nu am înțeles! Cum a rămas până la urmă?”
 Medrea Bogdan: ”A rămas  cum a fost  în certificatul  de urbanism  din luna
septembrie 2020. Șase metri plus un metru trotuar. Și cele două loturi 12 și 13 întoarse.”



 Coșeriu Sorin Nicolae: ”De ce să întorc loturile? E o utopie!”
 Medrea Bogdan: ”Nu s-a votat întoarcerea. Cum a fost în 2020 în certificatul de
urbanism. Fără întoarcere.”
 Coșeriu Sorin Nicolae: ”Deci, rămâne strada de 6 metri plus trotuar. Nu sunt alte
condiții.”
 Medrea Bogdan: ”Condițiile pe care le aveți în certificatul de urbanism. Și actul
notarial.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”A renunțat domnul arhitect la condițiile respective?  Că nu
am auzit. Domnul Popescu a propus un amendament în ceea ce privește trama stradală.”
 Popescu Antoniu Emil: ”Și declarația notarială.”
 Sergiu  Nicolae  Vârtei:  ”În  condițiile  arhitectului  șef  mai  era  și  reanalizarea
conformării  loturilor  12  și  13.  Proiectul  prevedea  și  condiția  aceasta.  Nu puteți  să
modificați proiectul decât dacă facem amendament la proiect. Condiția aceasta a existat
în proiect și s-a votat proiectul.”
 Alexandru Damian: ”Eu nu am cum să renunț. Am dat un aviz tehnic.”
 Coșeriu Sorin Nicolae: ”Să facă cineva un amenament.”
 Pleșa Gabriel: ”Cu acordul dumneavoastră, reluați votul.”
 Coșeriu Sorin Nicolae: ”Vă rog să supuneți la vot fără condițiile din comisie!”
 Medrea Bogdan: ”Sunteți de acord  ca să reluăm votul?”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”S-a votat! Eu am o întrebare către domnul secretar. Există
această procedură să reluăm  să reluăm votul pentru că nu a fost clar?”
 Marcel Jeler: ”Nu.”
 Pleșa  Gabriel:  ”Să  spuneți  ce  s-a  votat!  Pentru  procesul  verbal.  Există
amendamentul domnului Popescu pe care l-ați citit. A trecut proiectul cum a fost inițial
și cu amendamentul domnului Popescu.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  263/2021  

 21.  Proiect  de  hotărâre  privind   însușirea  raportului privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  63453/03.06.2021  și  aprobarea Planului Urbanistic
Zonal ,,ELABORARE PUZ – MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE
IN  VEDEREA  REPARCELARII”,  ALBA  IULIA,  STR.  ALEXANDRU
MACEDONSKI,  NR.  12-18,  solicitant  BILASCO VASILE,  BILASCO SABINA,
BILASCO IOAN   - proiectul a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiator. 
 
 22.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului  privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  61339/28.05.2021  și  aprobarea Planului  Urbanistic
Zonal  ,,CONSTRUIRE  MAGAZIN  PENNY  MARKET  CU  CARMANGERIE,
ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, SISTEMATIZARE VERTICALA,
RECLAME  PE  FATADE  SI  IN  PARCARE,  STALP  PUBLICITAR  SI
IMPREJMUIRE”,  ALBA IULIA,  STR.  CALEA MOTILOR,  NR.  215,  solicitant
COTOFREA MARIA, COTOFREA MARCEL, METES MARIA 
 Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Damian  - arhitect șef -  care prezintă proiectul de
hotărâre precum şi raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui Alin Stanciu – secretar comisie – care prezintă raportul de



avizare din partea Comisiei Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură.
 Alin Stanciu: ”Comisia  a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  e  a  fost  votat cu  18 voturi  pentru  Dumitru
Nicolae  Alexandru,  Filimon  Marius,  Florea  Paul  Victor,   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,   Sandu Cornel  Stelian,  Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei,
Vîlcan Marcela.”  
 
 S-a adoptat Hotărârea  264/2021 

 Părăsește sala de ședință doamna consilier Gavrilă Paven Ionela.

 23.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  64853/07.06.2021  și  aprobarea Planului Urbanistic
Zonal  ,,ELABORARE  PUZ  –  CONSTRUIRE  LOCUINTE  INDIVIDUALE  SI
SEMICOLECTIVE  IN  REGIM  IZOLAT,  CUPLAT,  INSIRUIT  SI  REALIZARE
DRUM DE ACCES –  MODIFICARE REGLEMENTARI  APROBATE CU HCL
108/2008”,  ALBA IULIA,  STR.  SLIVEN,  FN,  solicitant  COTOFREA MARIA,
COTOFREA MARCEL, METES MARIA 
 Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Damian  - arhitect șef -  care prezintă proiectul de
hotărâre precum şi raportul de specialitate.  
 Se dă cuvântul d-lui Alin Stanciu – secretar comisie – care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură.
 Alin Stanciu: ”Comisia  a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu  17 voturi pentru Dumitru Nicolae
Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor,   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,  Sandu Cornel
Stelian, Stanciu Alin, Sergiu Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”  
 
 S-a adoptat Hotărârea  265/2021 

 Revine în sala de ședință doamna consilier  Gavrilă Paven Ionela.

 24.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului privind  informarea  si



consultarea publicului  nr.  62776/02.06.2021  și  aprobarea Planului Urbanistic  Zonal
,,CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA”, ALBA IULIA, STR. MIRCEA ELIADE,
NR. 2A, 2B, solicitant BACILA RAZVAN, SC BARELI SRL   
 Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Damian  - arhitect șef -  care prezintă proiectul de
hotărâre precum şi raportul de specialitate.  
 Se dă cuvântul d-lui Alin Stanciu – secretar comisie – care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură.
 Alin Stanciu: ”Comisia  a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   
 Medrea  Bogdan:  ”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,  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,   Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Sergiu  Nicolae  Vârtei,  Vîlcan
Marcela.”  
 
 S-a adoptat Hotărârea  266/2021 

 25.  Proiect  de  hotărâre privind  însușirea  raportului privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  64915/07.06.2021  și  aprobarea Planului Urbanistic  de
Detaliu ,,CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCTII ,
SPATIU COMERCIAL, SEDIU FIRMA SI IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR.
ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 9C, solicitant ALBA DECOR SRL 
  Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Damian  - arhitect șef -  care prezintă proiectul
de hotărâre precum şi raportul de specialitate  
 Se dă cuvântul d-lui Alin Stanciu – secretar comisie – care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură.
 Alin Stanciu: ”Comisia  a avizat favorabil  cu condiții acest proiect de hotărâre.”
 Alexandru Damian: ”În comisia de urbanism a fost aviz favorabil cu condiții.
Condițiile au fost analizate. Există avizul arhitectului șef cu condiții. Una din condiții
este că PUD-ul nu poate modifica planurile de nivel superior. În acest context, retragerea
față de limita de nord a parcelei  trebuie să fie jumătate din înălțimea  construcției, nu
mai puțin de cinci metri. Condițiile au fost îndeplinite.”   
 Medrea  Bogdan:  ”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,  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,   Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Sergiu  Nicolae  Vârtei,  Vîlcan
Marcela.”  
 
 S-a adoptat Hotărârea  267/2021  

 26.  Proiect  de  hotărâre  privind   însușirea  raportului privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  55603/17.05.2021  și  aprobarea Planului Urbanistic  de
Detaliu  ,,CONSTRUIRE  ANSAMBLU  DE  LOCUINTE  SEMICOLECTIVE  IN
REGIM INSIRUIT SI IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. IZVORULUI, NR. 38,
solicitant SC APULUM RESIDENCE SRL PRIN BALEA ELENA
  Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Damian  - arhitect șef -  care prezintă proiectul de
hotărâre precum şi raportul de specialitate    
 Alexandru Damian: ”Pentru a realiza acest proiect ai nevoie de un PUZ nu de
un  PUD.  Documentația  trebuie  reanalizată  și  trebuie  cerut  un  alt  certificat  de
urbanism.  Se  poate  propune  amânare  și  revenire.  Avizul  arhitectului  șef  a  fost
nefavorabil.  Avizul  comisiei  de  urbanism  a  fost  nefavorabil.  Avizul  comisiei
nefavorabil.” 
 Medrea Bogdan: ”Supun la vot proiectul de hotărâre cu însușirea raportului.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind  supus  la  vot,   la  numărătoarea  voturilor  s-au  înregistrat   18  abțineri
Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon  Marius,  Florea  Paul  Victor,  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,  Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Sergiu Nicolae Vârtei,
Vîlcan Marcela.” 
 
 27.  Proiect  de  hotărâre  privind   însușirea  raportului privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  64798/07.06.2021  și  aprobarea Planului Urbanistic  de
Detaliu  ,,CONSTRUIRE  HALE  DEPOZITARE  PRODUSE  INDUSTRIALE”,
ALBA IULIA, STR. SOSEAUA DE CENTURA, NR. 100, solicitant MUNTEAN
EMANOIL, MUNTEAN MIHAELA  - proiectul este retras de pe ordinea de zi.
 
 28.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  64914/07.06.2021  și  aprobarea Planului Urbanistic  de
Detaliu  ,,CONSTRUIRE  LOCUINTE  SEMICOLECTIVE”,  ALBA IULIA,  STR.
NICOLAE GRIGORESCU, NR. 11H, solicitant LUPEAN MILIAN NICU PENTRU
SC ALBANIC SERVICE SRL
 Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Damian  - arhitect șef -  care prezintă proiectul de
hotărâre precum şi raportul de specialitate      
 Alexandru  Damian:  ”Avizul  arhitectului  șef  este  nefavorabil.  La  fel  ca  și  la
proiectul nr. 26. Există aici o petiție semnată de 22 persoane. În cadrul comisiei de
urbanism, acest proiect a avut 4 voturi favorabile, 2 voturi împotrivă și 5 abțineri.”
 Doamna arhitect din partea investitorului susține planul urbanistic de detaliu.
 Medrea Bogdan: ”Supun la vot proiectul de hotărâre cu însușirea raportului.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”



 ”Fiind supus la vot,  acesta a fost votat cu 7 voturi pentru Filimon Marius, Florea
Paul Victor,  Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Nanu Dana
Elisabeta, Sandu Cornel Stelian, 3 voturi împotrivă Horșa Ionuț, Popescu Emil Antoniu,
Sergiu Nicolae Vârtei și 7 abțineri  Dumitru Nicolae Alexandru,  Gavrilă Paven Ionela,
Holhoș Teodor, Medrea Petru Gabriel,  Oltean Larisa,  Rotar Corina,   Vîlcan Marcela.” 

Domnul consilier Alin Stanciu a anunțat că nu participă la dezbatere și la vot.
Proiectul a fost respins întrucât nu s-a întrunit numărul de voturi necesar.

Părăsește sala de ședință domnul consilier Popescu Antoniu Emil.

 29.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  64857/07.06.2021  și  aprobarea Planului Urbanistic  de
Detaliu ,,EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE IN VEDEREA RELOCARII
AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA
ALBA”,  ALBA IULIA,  BD.  REVOLUTIEI  1989,  NR.  23,  solicitant  SPITALUL
JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA PRIN MARZA SIMONA DIANA 
  Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Damian  - arhitect șef -  care prezintă proiectul de
hotărâre precum şi raportul de specialitate  
 Se dă cuvântul d-lui Alin Stanciu – secretar comisie – care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură.
 Alin Stanciu: ”Comisia  a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   
  Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot,  acesta a fost votat   cu  17 voturi pentru Dumitru Nicolae
Alexandru,  Filimon  Marius,  Florea  Paul  Victor,  Gavrilă  Paven  Ionela,  Holhoș
Teodor,  Horșa  Ionuț,  Lupea Ioan Gabriel,  Marean Vasile  Claudiu,  Medrea  Bogdan,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Larisa,  Rotar Corina,  Sandu Cornel
Stelian, Stanciu Alin, Sergiu Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”  

 S-a adoptat Hotărârea  268/2021 
 
 Revine în sala de ședință domnul consilier Popescu Antoniu Emil.
 Pleacă doamna consilier Oltean Larisa.

 30. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 237/2020 a Consiliului
local al municipiului Alba Iulia în sensul admiterii plangerilor prealabile
 Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Damian  - arhitect șef -  care prezintă proiectul de
hotărâre precum şi raportul de specialitate   
  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.”

 Pleacă domnul consilier Holhoș Teodor.
 Părăsește sala de ședință domnul consilier Sandu Cornel Stelian.

 
 Medrea Bogdan: ”Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  15 voturi pentru Dumitru Nicolae
Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Gavrilă Paven Ionela,   Horșa Ionuț,
Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel,
Nanu Dana Elisabeta,  Popescu Antoniu Emil,  Rotar Corina,   Stanciu Alin, Sergiu
Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”  
 
 S-a adoptat Hotărârea  269/2021 

Revine în sala de ședință domnul consilier Sandu Cornel Stelian.
Părăsește sala de ședință domnul consilier Lupea Ioan Gabriel.

 31. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 125/2021 a Consiliului
local al municipiului Alba Iulia în sensul admiterii  plangerii prealabile 
 Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Damian  - arhitect șef -  care prezintă proiectul de
hotărâre precum şi raportul de specialitate   
 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.”  
 Medrea Bogdan: ”Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  15 voturi pentru Dumitru Nicolae
Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Gavrilă Paven Ionela,   Horșa Ionuț,
Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta,
Popescu Antoniu Emil,   Rotar Corina,  Sandu Cornel Stelian,  Stanciu Alin, Sergiu
Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”  
 
 S-a adoptat Hotărârea  270/2021   

Revine în sala de ședință domnul consilier Lupea Ioan Gabriel.

 32. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional nr. 4 la contractul de
asociere  nr.46064/30.12.2011,  Regulamentul  de  Organizare  și  Funcționare  al



Ocolului Silvic Sebeș R.A.,  Organigrama Ocolului Silvic Sebeș R.A.
 Se  dă  cuvântul  domnului  Mihai  Morar  –  consilier  Serviciul  administrarea
domeniului public 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.”
 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.”
 Mihai Morar: ”Vreau să vă spun că a venit târziu hârtia de la UAT Roșia de Secaș
prin care ne solicită acordul să părăsească această asociere. Nu pune în pericol cu nimic.
Rugămintea mea este să aprobați această cerere. A venit ieri dimineață această cerere.”
 Marcel Jeler: ”Un articol separat?”
 Mihai Morar: ”Un articol separat sau un amendament.”
 Medrea Bogdan: ”Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul de
hotărâre cu propunerea făcută de domnul Mihai Morar. Cine este pentru? Abțineri?
Împotrivă?” 
 „Fiind supus la vot, proiectul cu propunerea  a fost votat cu   14 voturi pentru
Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Gavrilă Paven Ionela,   Horșa Ionuț,
Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel,
Nanu Dana Elisabeta, Popescu Antoniu Emil,  Rotar Corina,  Sandu Cornel Stelian,
Stanciu Alin,  Vîlcan Marcela și o abținere Florea Victor Paul.”  

 Domnul consilier Sergiu Nicolae Vârtei a anunțat că nu participă la dezbatere și
la votul acestui proiect.
 
 S-a adoptat Hotărârea  271/2021   

 33.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  unui  act  adițional  la
contractul de asociere nr.60.393/2011 încheiat între municipiul Alba Iulia și Asociația
Non – Guvernamentală Maria Beatrice 
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – șef Serviciu elaborare contracte 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.”
 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.
 Medrea Bogdan: ”Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 
 „Fiind supus la vot, proiectul cu propunerea  a fost votat cu   16 voturi pentru
Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon  Marius,  Florea  Victor  Paul,  Gavrilă  Paven
Ionela,   Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Antoniu Emil,   Rotar Corina,
Sandu Cornel Stelian,  Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”  
 
 S-a adoptat Hotărârea  272/2021   

 34.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  limitelor  minime  ale  prețului  de
concesionare a unor imobile (terenuri) din patrimoniul municipiului Alba Iulia  
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – șef Serviciu elaborare contracte 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.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Vă propun să luăm până la următoarea ședință 10 – 15
spații și să facem o medie. Să luăm o medie a câtorva spații din oraș.”
  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Eu cred că ar trebui să mergem punctual pe procedura de
evaluare.”
  Medrea  Bogdan:  ”La  următoarele  proiecte  avem  aprobarea  concesiunilor.
Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?” 
 „Fiind  supus  la  vot,  la  numărătoarea  voturilor  s-au  înregistrat 16 voturi
împotrivă  Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Florea Victor Paul, Gavrilă
Paven  Ionela,   Horșa Ionuț,  Lupea Ioan Gabriel,  Marean Vasile  Claudiu,  Medrea
Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Antoniu Emil,  Rotar
Corina,  Sandu Cornel Stelian,  Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”  
 
 Proiectul a fost respins.

 Pleacă domnul consilier Sandu Cornel Stelian. În sala de ședință sunt prezenți
15 consilieri.

 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către
Uniunea  Artiștilor  Plastici  din  România  –  Filiala  Alba  a  unui  spațiu  (birou)  din
componența  spațiului  comercial  (Galeriile  de  Artă),  situat  în  Alba  Iulia,  B-dul  1
Decembrie 1918, bl.M9, ap.27, parter 



 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – șef Serviciu elaborare contracte 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.”
 Medrea Bogdan: ”Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul cu propunerea  a fost votat cu   11 voturi pentru
Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul,   Horșa Ionuț, Lupea
Ioan Gabriel,  Marean Vasile Claudiu,  Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel,  Nanu
Dana Elisabeta, Popescu Antoniu Emil,  Stanciu Alin și 3 abțineri Gavrilă Paven Ionela,
Rotar Corina, Vâlcan Marcela.”   

  
 Domnul consilier Sergiu Nicolae Vârtei a anunțat că nu participă la dezbaterea
și la votul acestui proiect.

  S-a adoptat Hotărârea
273/2021   

 36. 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 .
 Pleșa Gabriel: ”Vă propun amânarea acestui proiect și efectuarea unui raport de
evaluare.”
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  propunerea  de  amânare.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supusă la vot, propunerea de amânare a acestui proiect a fost votată cu
15 voturi pentru  pentru Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor
Paul, Gavrilă Paven Ionela,   Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu,
Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Antoniu Emil,
Rotar Corina,    Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”

 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a
unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Tudor Vladimirescu, nr.2/2 
Pleșa Gabriel: ”Vă propun amânarea acestui proiect.”
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  propunerea  de  amânare  și  efectuarea  unui
raport de evaluare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supusă la vot, propunerea de amânare a acestui proiect a fost votată cu
15 voturi pentru  pentru Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor
Paul, Gavrilă Paven Ionela,   Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu,
Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Antoniu Emil,
Rotar Corina,    Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”

 38.  Proiect  de  hotărâre  privind   înscrierea  dreptului  de  proprietate  a



municipiului Alba Iulia – domeniul public, asupra unor imobile (terenuri), situate în
Alba Iulia - Micești, str.Gilău și str.Apuseni 
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – șef Serviciu elaborare contracte 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.”
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supusă la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru  pentru Dumitru
Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul, Gavrilă Paven Ionela,   Horșa
Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Vasile  Claudiu,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru
Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Antoniu Emil,  Rotar Corina,    Stanciu Alin,
Sergiu Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”

  S-a adoptat Hotărârea  274/2021
 

39. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a dreptului de proprietate
asupra imobilului(teren)  situat  în municipiul  Alba Iulia,  str.Dr.Ioan Rațiu,  nr.10A,
către Parohia Ortodoxă Română  ”Sf.Apostoli Petru și Pavel și Sf.Mucenic Emilian
Mărturisitorul” Alba Iulia
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – șef Serviciu elaborare contracte 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.”
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supusă la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru  pentru Dumitru
Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul, Gavrilă Paven Ionela,   Horșa
Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Vasile  Claudiu,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru
Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Antoniu Emil,  Rotar Corina,    Stanciu Alin,
Sergiu Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”

  S-a adoptat Hotărârea  275/2021

 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui
imobil (teren) situat în Alba Iulia,str.Livezii, FN 
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – șef Serviciu elaborare contracte 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.”
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supusă la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru  pentru Dumitru
Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul, Gavrilă Paven Ionela,   Horșa
Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Vasile  Claudiu,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru
Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Antoniu Emil,  Rotar Corina,    Stanciu Alin,
Sergiu Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”

  S-a adoptat Hotărârea  276/2021

 41. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia,  strada Calea Moților intersectie
cu strada Lupșa
 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.”
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supusă la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru  pentru Dumitru
Nicolae  Alexandru,  Filimon  Marius,  Florea  Victor  Paul,  Gavrilă  Paven  Ionela,
Horșa Ionuț,  Lupea Ioan Gabriel,  Marean Vasile  Claudiu,  Medrea Bogdan,  Medrea
Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Antoniu Emil,  Rotar Corina,    Stanciu
Alin, Sergiu Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”

  S-a adoptat Hotărârea  277/2021

 42. Proiect de hotărâre privind  acceptarea donaţiei făcute municipiului  Alba
Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Cavnic
 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.”



 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supusă la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru  pentru Dumitru
Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul, Gavrilă Paven Ionela,   Horșa
Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Vasile  Claudiu,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru
Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Antoniu Emil,  Rotar Corina,    Stanciu Alin,
Sergiu Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”

  S-a adoptat Hotărârea  278/2021

 43.  Proiect  de  hotărâre  privind  înscrierea  dreptului  de  proprietate  a
municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat în municipiul Alba Iulia –
strada Blandiana și strada Bucium
 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.”
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supusă la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru  pentru Dumitru
Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul, Gavrilă Paven Ionela,   Horșa
Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Vasile  Claudiu,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru
Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Antoniu Emil,  Rotar Corina,    Stanciu Alin,
Sergiu Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”

  S-a adoptat Hotărârea  279/2021

 44.  Proiect  de  hotărâre  privind  înscrierea  dreptului  de  proprietate  a
municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil strada Vadului, Oarda
de Sus 
 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.”
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”



 ”Fiind supusă la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru  pentru Dumitru
Nicolae  Alexandru,  Filimon  Marius,  Florea  Victor  Paul,  Gavrilă  Paven  Ionela,
Horșa Ionuț,  Lupea Ioan Gabriel,  Marean Vasile  Claudiu,  Medrea Bogdan, Medrea
Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Antoniu Emil,  Rotar Corina,    Stanciu
Alin, Sergiu Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”

  S-a adoptat Hotărârea  280/2021 

 45.  Proiect  de  hotărâre  privind  înscrierea  dreptului  de  proprietate  al
municipiului Alba Iulia - domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba
Iulia, str. Rodnei, nr. 1
 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.”
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supusă la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru  pentru Dumitru
Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul, Gavrilă Paven Ionela,   Horșa
Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Vasile  Claudiu,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru
Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Antoniu Emil,  Rotar Corina,    Stanciu Alin,
Sergiu Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”

  S-a adoptat Hotărârea  281/2021 

 46. Proiect de hotărâre privind parcelarea unui imobil (teren) situat in  Cetatea
Alba Carolina 
 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.”
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supusă la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru  pentru Dumitru
Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul, Gavrilă Paven Ionela,   Horșa
Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Vasile  Claudiu,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru
Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Antoniu Emil,  Rotar Corina,    Stanciu Alin,



Sergiu Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”

  S-a adoptat Hotărârea  282/2021 

 47.  Proiect  de  hotărâre  privind  parcelarea  Pieței  Centrale  a  Cetății  Alba
Carolina 
 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.”
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supusă la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru  pentru Dumitru
Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul, Gavrilă Paven Ionela,   Horșa
Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Vasile  Claudiu,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru
Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Antoniu Emil,  Rotar Corina,    Stanciu Alin,
Sergiu Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”

  S-a adoptat Hotărârea  283/2021 

 48.  Proiect  de  hotărâre  privind  înscrierea  dreptului  de  proprietate  a
municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil strada Diana, Pâclișa
 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.”
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supusă la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru  pentru Dumitru
Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul, Gavrilă Paven Ionela,   Horșa
Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Vasile  Claudiu,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru
Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Antoniu Emil,  Rotar Corina,    Stanciu Alin,
Sergiu Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”

  S-a adoptat Hotărârea  284/2021 

 49. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei  făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (curti constructii), situat în Alba Iulia,  strada Emil Racoviță



 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.”
 Medrea  Bogdan:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supusă la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru  pentru Dumitru
Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul, Gavrilă Paven Ionela,   Horșa
Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Vasile  Claudiu,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru
Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Antoniu Emil,  Rotar Corina,    Stanciu Alin,
Sergiu Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”

  S-a adoptat Hotărârea  285/2021  

50.  Proiect  de  hotărâre  privind  alegerea  preşedintelui  de  şedinţă  care  va
conduce  lucrările  Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada iulie   –
septembrie  2021
 Se dă cuvântul  doamnei  Georgeta  Rânghet  –  director  Direcția  juridică care
prezintă proiectul de hotărâre și raportul de specialitate
 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: „Conform înțelegerii, îl propun pe domnul Florea Victor Paul
președinte de ședință pentru următoarele trei luni.” 
 Medrea  Bogdan:  ”Dacă  mai  sunt  alte  propuneri?   Nu  sunt.  Supun  la  vot
proiectul de hotărâre împreună cu propunerea făcută. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
 ”Fiind supusă la vot, proiectul  cu propunerea a fost votat cu 15 voturi pentru
pentru  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon  Marius,  Florea  Victor  Paul,  Gavrilă
Paven  Ionela,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan Gabriel,  Marean Vasile  Claudiu,  Medrea
Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Antoniu Emil,  Rotar
Corina,    Stanciu Alin, Sergiu Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”

  S-a adoptat Hotărârea  286/2021  

 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării cu titlu gratuit a parcărilor
publice cu plată din Zona I din municipiul Alba Iulia de către donatorii de sânge 



Se dă cuvântul doamnei Danu Nana care prezintă proiectul de hotărâre precum
și raportul de specialitate.
 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  nefavorabil acest proiect de hotărâre și  avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”

 Părăsește sala de ședință domnul consilier Medrea Petru Gabriel.

 Florea Victor Paul: ”Propun un amendament. Fiecare persoană care donează
sânge, propun să primească un cardla trei luni.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”În comisia juridică, eu și colegul meu am mers pe aviz
nefavorabil, tocmai că nu am găsit textul de lege corespunzător în care să încadrăm
acest proiect. Ar trebui modificat și regulamentul de parcare.”
 Florea Victor Paul: ”În cazul în care proiectul trece, eu propun acordarea unui
card de trei luni.”
 Medrea Bogdan: ”Supun la vot  amendamentul domnului Florea Victor Paul.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot,  amendamentul a fost votat cu 1 vot pentru Florea Victor
Paul  și  13 voturi  împotrivă  Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius, Gavrilă
Paven  Ionela,  Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Vasile  Claudiu,  Medrea
Bogdan,  Nanu Dana Elisabeta, Popescu Antoniu Emil,  Rotar Corina,    Stanciu Alin,
Sergiu Nicolae Vârtei, Vîlcan Marcela.”
 
 Amendamentul a fost respins.

Medrea Bogdan: ”Supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 4 voturi pentru Medrea Bogdan, Dana
Nanu, Stanciu Alin, Florea Victor Paul, un vot împotrivă Dumitru Nicolae Alexandru și
9 abțineri  Filimon Marius, Gavrilă Paven Ionela,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel,
Marean Vasile Claudiu, Popescu Antoniu Emil,  Rotar Corina,   Sergiu Nicolae Vârtei,
Vîlcan Marcela.”

Proiectul a fost respins întrucât nu s-a întrunit numărul de voturi necesar.

52. Diverse

 1.  Marcel  Jeler:  ”Avem  plângerea  prealabilă  înregistrată  la  Primăria
municipiului Alba Iulia sub nr. 70913/22.06.2021, a domnului Safta Costel Adrian



care solicită modificarea Hotărârii nr. 415/2019 a Consiliului local al municipiului
Alba Iulia. Vom răspunde că se va iniția un proiect de hotărâre în acest sens.”

 Revine în sala de ședință domnul consilier Medrea Petru Gabriel.
 Pleacă doamna consilier Rotar Corina.

 2.  Marcel  Jeler: ”Avem în  dosare  raportul  de  deplasare  nr.  74111/2021 al
domnului Primar îmreună cu delegația în Austria la Turnitz.”

 3. Marcel Jeler:  ”Tot la Diverse avem solicitarea nr. 68305/15.06.2021 a unor
cetățeni din cartierul Micești cu privire la inițierea unui proiect de hotărâre  prin care
să  fie  considerate  spații  verzi  toate  zonele  de  pe  malul  Ampoiului  din  dreptul
cartierului Micești. ”
 Pleșa Gabriel: ”Vom studia situația expusă în această solicitare.”

 4.  Marcel Jeler:  ”Ultima solicitare la Diverse este petiția nr.  73900/2021 a
doamnei Vlad Felicia Luminița care solicită transformarea parcului de joacă, situat
între blocurile nr. 33 și nr. 34, de pe   str. Vasile Goldiș, în locuri de parcare.”
 Pleșa Gabriel: ”O să studiem să vedem ce putem face.”

 Medrea  Bogdan:  „Dacă  mai  sunt  alte  discuţii?  Dacă  nu  sunt,  declar  şedinţa
închisă.”

Alba Iulia, 29 iunie  2021

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        SECRETAR general
                        Consilier                                                   Marcel Jeler
                   Medrea Bogdan  

 


