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 Încheiat azi  30 martie  2022 în cadrul şedinţei ordinară publică a Consiliului 

Local al municipiului  Alba-Iulia. 

  Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 274/2022 a Primarului 

municipiului Alba Iulia, publicată în ziarul local Unirea în data de  22 martie 2022. 

  Lucrările şedinţei ordinară a Consiliului Local sunt publice. 

 Marcel Jeler: ”La ședință sunt prezenți un număr de 20 consilieri.  Lipsește 

domnul consilier Lupea Ioan Gabriel. Domnul consilier a anunțat că nu va participa                     

la ședința de consiliu. Domnul consilier Fulea Ioan, domnul consilier Holhoș Teodor 

precum și doamna consilier Oltean Larisa Sabina  participă la ședința de consiliu în 

regim de videoconferință. În consecință, modalitatea de vot pentru această ședință 

pentru domnul consilier și doamna consilier care participă în regim de 

videoconferință, va fi prin exprimare verbală. Așadar, ședința noastră este legal 

constituită. 

   Supun la vot  procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local din 

data de 9 februarie 2022, dacă nu aveți contestații pe marginea lui.  Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri?” 

  ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vartei.” 

  Marcel Jeler: ”Supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

local din data de 28 februarie 2022. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?” 

  ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vartei.” 

  Marcel Jeler: ”Dau cuvântul domnului președinte.” 

 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Buna ziua. Prima data vreau sa va rog sa aprobam 

modalitatea de vot. Va propun votul deschis prin ridicare de mana pentru cei aflati in 

sala si pentru cei on line, cred ca sunt doar trei, prin apel nominal.  Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri?” 

  ”Fiind supus la vot, această propunere a fost votată  cu 20 voturi pentru  



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

Paul, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile 

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

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

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

 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, 

la lucrările şedinţei noastre participă: domnul Primar Pleșa Gabriel, dl. Călin Badiu – 

director executiv Direcția venituri, d-na Andreea Man – șef Serviciu resurse umane – 

administrativ, d-na Georgeta Rânghet director executiv Direcția juridica, d-na 

Andreea Giurgiu – consilier Compartiment învățământ, proceduri administrative,   dl 

Mihai Pripon – șef Serviciu contracte, patrimoniu, dl. Valentin Voinica – consilier 

proiect, dl. Daniel Stan – director Direcția tehnică,     d-na Claudia Cânța – șef 

Serviciu investiții și lucrări publice, d-na Delia Cristescu – director Direcția de 

Asistență Socială, dl. Alexandru Nicola – sef Serviciu public comunitar pentru 

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

consilier Serviciul administrație publică locală, juridic, contencios,  d-na Bucur 

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

şi presa.” 

  Pleșa Gabriel: ”Pe ordinea de zi avem 64 de proiecte.  Suplimentar  au fost 

introduse 19 proiecte: 

  65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță 

Publică al Poliției locale a Municipiului Alba Iulia, pentru anul 2022 

 66. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul 

Hotărârii nr. 467/2021 

  67. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu 

”Realizare acces,împrejmuire, construire stație ITP, service auto, magazin auto, 

parcare, amplasare totem și reclamă luminoasă” 

  68. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA  

EFICIENȚEI  ENERGETICE  A  CLĂDIRILOR   REZIDENȚIALE  DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA – BLOC  13 A” și participarea la Planul Național de 

Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

 69. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN 

CLĂDIRILE PUBLICE CU DESTINAȚIE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT -

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11” si participarea la Planul Național 

de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

 70. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR  REZIDENȚIALE  DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA – BLOC 24 SC A+B”  și participarea la Planul Național 

de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

  71. Proiect de hotărâre privindaprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR  REZIDENȚIALE  DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA – BLOC 23 SC A+B”  și participarea la Planul Național 

de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 
 



  72. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE  A CLĂDIRILOR   REZIDENȚIALE  DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA – BLOC 11 B ” și participarea la  Planul Național de 

Redresare și Reziliență,Componenta 5- Valul renovării 

 73. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN 

CLĂDIRILE PUBLICE CU DESTINAȚIE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT -

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12” si participarea la Programul 

National de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

 74. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR  REZIDENȚIALE  DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA – BLOC 26 -27  SC A+B”  și participarea la Planul 

Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul renovării 

  75. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE  A CLĂDIRILOR   REZIDENȚIALE  DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA – BLOC 11 A ” și participarea la Planul Național de 

Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

 76. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI  ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA–BLOC A3 – A8” și participarea la Planul Național de 

Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

 77. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA  

EFICIENȚEI  ENERGETICE A CLĂDIRILOR  REZIDENȚIALE  DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA–BLOC M1,  M2” și participarea la  Planul Național de 

Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

  78. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA  

EFICIENȚEI  ENERGETICE A CLĂDIRILOR  REZIDENȚIALE  DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA–BLOC C1, C2, C3” și participarea la Planul Național 

de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

 79. Proiect de hotărâre privind  aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI  ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA – BLOC 28” și participarea la Planul Național de 

Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

 80. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea depunerii proiectului 

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR  REZIDENȚIALE  

DIN MUNICIPIUL  ALBA IULIA – BLOC 25 SC A+B”  și participarea la Planul 

Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

 81. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “RENOVAREA 

ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE-COLEGIUL NAȚIONAL 

HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN DIN MUNCIPIUL ALBA IULIA” si participarea la 

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

 82. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de până la 5000 lei din 

bugetul local, capitolul Asistență Socială, pentru organizarea evenimentului ”Ziua 

internațională a romilor – 8 aprilie”  
 



  83. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului 

”Achiziția a 16 vehicule nepolunante noi cu emisii zero de gaze de eșapament: autobuze 

electrice la nivelul Municipiului Alba Iulia” 

  Proiectul de hotărâre nr. 15. privind asigurarea sustenabilității proiectului 

”Municipiul Alba Iulia Administrație Inteligentă”, finanțat prin Programul 

Operațional Capacitate  Administrativă 2014 – 2020, CP 12/2018 îl retrag de pe 

ordinea de zi.  

  Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi cu modificarile și 

completările aduse. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean 

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

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

Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan Marcela.” 

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

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

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

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

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

la vot: 

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unor persoane 

  5. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 505/2021 a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea derulării și finanțării 

programului de dezvoltare a învățământului preuniversitar de stat de pe raza 

municipiului Alba Iulia - „EDU Alba Iulia”, în anul 2022 

  49. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

,,CONSTRUIRE SPAȚII SERVICII, REALIZARE ACCESE ȘI ÎMPREJMUIRE” - 

intravilan Municipiul Alba Iulia, str. Viilor, nr. 27, Județul Alba, C.F. nr. 72377 Alba 

Iulia, elaborat la inițiativa beneficiarului S.C. MADINI INVESTIȚII S.R.L.   

  54. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de expertiză tehnică 

extrajudiciară efectuată în Dosar nr.6286//176/2021 aflat pe rol la Judecătoria Alba 

Iulia 

  67. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu 

”Realizare acces,împrejmuire, construire stație ITP, service auto, magazin auto, 

parcare, amplasare totem și reclamă luminoasă” 

  Nanu Dana Elisabeta: ”La proiectul de hotărâre nr. 11 privind  acordarea sumei 

de 1000 lei doamnei Palcău Ioana din municipiul Alba Iulia, cu ocazia împlinirii 

vârstei de 102 ani, din bugetul local capitolul ,,Asistenţă Socială” nu particip la 

dezbatere și la vot.” 

  Gavrilă Paven Ionela: ”La proiectul de hotărâre nr. 16. privind alocarea unor 

sume de bani Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia în vederea susţinerii 

activităţii competiționale în anul 2022 aferent programului sportiv - secțiunea tenis nu 

particip la dezbatere și la vot.” 

 



 Medrea Bogdan: ”La proiectul de hotărâre nr. 55  privind acceptarea donaţiei 

făcute municipiului Alba Iulia asupra unor imobile aferente străzii Milenium nu 

particip la dezbatere și la vot.” 

 

 

  Pleșa Gabriel: ”Și acum vă prezint următoarea 

 

             ORDINE DE ZI: 

 

       1. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unor persoane 

  2. Proiect de hotărâre privind neacordarea de înlesniri la plată unei persoane 

jurdice 

  3. Proiect de hotărâre privind neacordarea de înlesniri la plată unei persoane 

jurdice 

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

specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, al Serviciul Public “Administrarea 

Patrimoniului Local” și al Serviciul Public de Asistență Medicală din subordinea 

Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, urmare a transformării unor postului 

funcții publice și contractuale de execuție, vacante, începând cu data de 01 aprilie 

2022 

  5. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 505/2021 a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea derulării și finanțării 

programului de dezvoltare a învățământului preuniversitar de stat de pe raza 

municipiului Alba Iulia - „EDU Alba Iulia”, în anul 2022 

  6. Proiect de hotărâre aprobarea acordării unui sprijin financiar  Palatului 

Copiilor Alba Iulia pentru organizarea Festivalului interjudețean Zilele teatrului 

pentru copii și tineri ”Lucian Blaga” 

  7. Proiect de hotărâre privind contribuţia Municipiului Alba Iulia la Asociaţia 

Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2022 

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei II de priorităţi pentru anul 2022, 

în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia 

  9. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în 

Hotărârea  nr. 481/22.12.2021 a Consiliului local cu privire la modificarea 

organigramei și a statului de funcții a Direcției de Asistență Socială prin reorganizare 

  10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar familiilor 

copiilor de vârstă antepreșcolară, care nu au obținut un loc la creșă și în funcție de 

veniturile realizate, pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de 

educație timpurie antepreșcolară privată sau a indemnizației destinată pentru creșterea 

nepotului/ nepoților 

  11. Proiect de hotărâre privind  acordarea sumei de 1000 lei doamnei Palcău 

Ioana din municipiul Alba Iulia, cu ocazia împlinirii vârstei de 102 ani, din bugetul 

local capitolul ,,Asistenţă Socială” 

  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor 

tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: ”CREAREA 

SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA - 



CARTIER CETATE” Cod SMIS 125642, aprobați prin Hotărârea nr.245/2019 a 

Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia 

  13. Proiect de hotărâre  privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 293 

din 27 septembrie 2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu modificările 

și completările ulterioare 

  14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Smart City a 

municipiului Alba Iulia 2021-2030 elaborată în cadrul proiectului „MUNICIPIUL 

ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ”, finanțat din Programul 

Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP 12/2018   

  15. Proiect de hotărâre privind asigurarea sustenabilității proiectului  

MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ, finanțat din 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP 12/2018   

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

Universitatea din Alba Iulia în vederea susţinerii activităţii competiționale în anul 

2022 aferent programului sportiv - secțiunea tenis 

  17. Proiect de hotarâre privind aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-

economici pentru proiectul " Solutii inovative de imbunatatire a eficintei energetice a 

bazinului olimpic de inot" 

  18. Proiect de hotărâre  privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.84402 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare 

nr.84210/2021 

  19. Proiect de hotărâre  privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare 

nr.8117/2003 

  20. Proiect de hotărâre  privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.87772 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare 

nr.22373/2013 

  21. Proiect de hotărâre  privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare 

nr.8095/2003 

  22. Proiect de hotărâre  privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.95515 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare 

nr.36497/2017 

  23. Proiect de hotărâre  privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare 

nr.8113/2003 

  24. Proiect de hotărâre  privind  declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare 

nr.12004/2003 

  25. Proiect de hotărâre  privinddeclararea de interes public local a imobilului  

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.8115/2003 

  26. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului  

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.8084/2003 



  27. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului  

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.8090/2003 

  28. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului  

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.8125/2003 

  29. Proiect de hotărâre  privind declararea de interes public local a imobilului  

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.7623/2003 

  30. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului  

înscris în CF nr.78439 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.7136/2015 

  31. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului  

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.14077/2003 

  32. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului  

înscris în CF nr.87407 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.88337/2021 

  33. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului  

înscris în CF nr.93834 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.123292/2021 

  34. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare 

nr.10508/2002 

  35. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului  

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.3529/2002 

  36. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului  

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.8121/2003 

  37. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului  

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.8097/2003 

  38. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului  

înscris în CF nr.94764 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.97890/2017 

  39. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare 

nr.125543/2021 

  40. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului  

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.12985/2003 

  41. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului  

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.8082/2003 



  42. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului  

înscris în CF nr.85669 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.122468/2017 

  43. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului  

înscris în CF nr.75050 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.81296/2016 

  44. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului  

înscris în CF nr.93967 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.120134/2019 

  45. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului  

înscris în CF nr.100809 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.11181/2018 

  46. Proiect de hotărâre  privind declararea de interes public local a imobilului  

înscris în CF nr.31469 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.34791/2008 

  47. Proiect de hotărâre privind respingerea  PLÂNGERII PREALABILE cu 

privire la REVOCAREA H.C.L. 451/2021 PRIVIND APROBAREA 

REGULAMENTUL LOCAL PRIVIND INVESTIȚIILE PRIVATE ȘI PUBLICE ÎN 

DOMENIUL URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR ÎN MUNICIPIUL ALBA 

IULIA, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia la nr. 151742 din 

24.12.2021, formulată de ,,ALBA INFRASTRUCTURĂ S.R.L.” prin reprezentant 

Roman Olimpiu Gabriel și prin avocat Stoian Ioana Simona 

  48. Proiect de hotărâre privind respingerea  PLÂNGERII PREALABILE cu 

privire la REVOCAREA H.C.L. 185/27.04.2021 PRIN CARE S-A APROBAT P.U.Z. 

,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN ZONA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA 

(MICEȘTI-BĂRĂBANȚ) – REGLEMENTARE STRADALĂ: LOT I, LOT II, LOT 

III” înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia la nr. 16766 din 

11.02.2022, formulată de Șetraru Adriana-Maria pentru David Dorin Radu prin avocat 

Adnana Călugăr 

  49. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

,,CONSTRUIRE SPAȚII SERVICII, REALIZARE ACCESE ȘI ÎMPREJMUIRE” - 

intravilan Municipiul Alba Iulia, str. Viilor, nr. 27, Județul Alba, C.F. nr. 72377 Alba 

Iulia, elaborat la inițiativa beneficiarului S.C. MADINI INVESTIȚII S.R.L. 

  50. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

,,CONSTRUIRE LOCUINȚE SEMICOLECTIVE ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ” 

- intravilan Municipiul Alba Iulia, str. Șiria, nr. 15, Județul  Alba, C.F. nr. 113245 Alba 

Iulia, elaborat la inițiativa beneficiarului S.C. SAGCOMPLET HOUSE S.R.L. 

  51. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cesionării contractului de închiriere 

nr.42.329/2017 și a contractului de închiriere nr.42.276/2017 încheiate între 

Municipiul Alba Iulia și I.I.KASLER DIANA NICOLETA, de către locatar către 

I.I.KASLER IOAN 

  52. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de 

închiriere nr.13.545/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC B & B PROROX 

PROIECT SRL 

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



imobil (teren) situat în Alba Iulia,str.Iașilor, FN 

  54. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de expertiză tehnică 

extrajudiciară efectuată în Dosar nr.6286//176/2021 aflat pe rol la Judecătoria Alba 

Iulia 

  55. Proiect de hotărâre  privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba 

Iulia asupra unor imobile aferente străzii Milenium 

  56. Proiect de hotărâre  privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba 

Iulia asupra unui imobil (curti constructii), situat în Alba Iulia, strada Emil Racoviță, 

nr.31 

  57. Proiect de hotărâre  privind înscrierea dreptului de proprietate a 

municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil (drum), str. Pinului 

  58. Proiect de hotărâre  privind însușirea documentației tehnice de alipire și 

înscriere a dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia - domeniul privat asupra 

unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, Bulevardul Transilvaniei, lângă bloc 20 

  59. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de expertiză tehnică 

judiciară efectuată în Dosar nr.2718/176/2021 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia 

  60. Proiect de hotărâre privind revocarea art. 2 din Hotărârea nr. 473/2021 a 

Consiliului local în legătură cu însușirea documentației cadastrale de dezlipirea 

asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, zona Ampoi I 

  61. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va 

conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada aprilie – 

iunie 2022 

  62. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor 

obiecte de inventar și mijloace fixe 

  63. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 40/2022 a Consiliului 

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

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

raza municipiul Alba Iulia, începând cu semestrul II al anului şcolar 2021 – 2022 

           Inițiatori, 

         Consilieri locali 

         Sandu Cornel Stelian 

         Filimon Marius   

  64. Diverse : 

  1. Raportul activității Primarului municipiului Alba Iulia pentru anul 2021 

înregistrat sub numărul 32727/21.03.2022 

  2. Plangerea Prealabilă înregistrată la Primaria municipiului Alba Iulia sub 

numărul 20108/2022   

  3. Adresa nr. 31353/16.03.2022 din partea Instituției Prefectului – Județul Alba 

  65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță 

Publică al Poliției locale a Municipiului Alba Iulia, pentru anul 2022 

  66. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul 

Hotărârii nr. 467/2021 

  67. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu 

”Realizare acces,împrejmuire, construire stație ITP, service auto, magazin auto, 

parcare, amplasare totem și reclamă luminoasă” 



  68. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI  ENERGETICE  A  CLĂDIRILOR   REZIDENȚIALE  DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA – BLOC  13 A” și participarea la Planul Național de 

Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

  69. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN 

CLĂDIRILE PUBLICE CU DESTINAȚIE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT -

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11” si participarea la Planul Național 

de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

  70. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR  REZIDENȚIALE  DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA – BLOC 24 SC A+B”  și participarea la Planul Național 

de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

  71. Proiect de hotărâre privindaprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR  REZIDENȚIALE  DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA – BLOC 23 SC A+B”  și participarea la Planul Național 

de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

  72. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE  A CLĂDIRILOR   REZIDENȚIALE  DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA – BLOC 11 B ” și participarea la  Planul Național de 

Redresare și Reziliență,Componenta 5- Valul renovării 

  73. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN 

CLĂDIRILE PUBLICE CU DESTINAȚIE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT -

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12” si participarea la Programul 

National de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

  74. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR  REZIDENȚIALE  DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA – BLOC 26 -27  SC A+B”  și participarea la Planul 

Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul renovării 

  75. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE  A CLĂDIRILOR   REZIDENȚIALE  DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA – BLOC 11 A ” și participarea la Planul Național de 

Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

  76. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA–BLOC A3 – A8” și participarea la Planul Național de 

Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

  77. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI  ENERGETICE A CLĂDIRILOR  REZIDENȚIALE  DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA–BLOC M1,  M2” și participarea la  Planul Național de 

Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

  78. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI  ENERGETICE A CLĂDIRILOR  REZIDENȚIALE  DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA–BLOC C1, C2, C3” și participarea la Planul Național 



de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

  79. Proiect de hotărâre privind  aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI  ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA – BLOC 28” și participarea la Planul Național de 

Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

  80. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea depunerii proiectului 

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR  REZIDENȚIALE  

DIN MUNICIPIUL  ALBA IULIA – BLOC 25 SC A+B”  și participarea la Planul 

Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

  81. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “RENOVAREA 

ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE-COLEGIUL NAȚIONAL 

HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN DIN MUNCIPIUL ALBA IULIA” si participarea la 

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

  82. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de până la 5000 lei din 

bugetul local, capitolul Asistență Socială, pentru organizarea evenimentului ”Ziua 

internațională a romilor – 8 aprilie” 

  83.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului 

”Achiziția a 16 vehicule nepolunante noi cu emisii zero de gaze de eșapament: autobuze 

electrice la nivelul Municipiului Alba Iulia” 

 

 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Începem cu proiectul nr. 1 al ordinii de zi.” 

   1. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unor persoane 

 Se dă cuvântul domnului Călin Badiu – director executiv 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."  

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”La acest proiect nu particip la dezbatere și la vot.” 

  Calin Badiu: “Sarut mana. Buna ziua. Este vorba de aceleasi scutiri pe care le 

acordam la inceputul fiecarui an. Se refera la scutiri cladiri, terenuri apartinand unor 

persoane fizice sau juridice fara scop lucrativ, pentru activitati caritabile sa zic asa. 

Comparativ cu hotararea de anul trecut, avem in plus Colegiul Farmacistilor  care a 

solicitat, si care conform legii ar putea beneficia si acestia de scutirea acordata de 

Consiliul local. Aceste scutiri se acorda conform alineatului 2 al art. 456, 464 si 469 

din codul fiscal, care specifica faptul ca, acestea se pot acorda de catre Consiliul 

local. Deci, nu sunt cele obligatorii prin efectul legii. Daca aveti intrebari?” 

 Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Nu sunt. Cine este pentru? 

Abțineri? Împotrivă?”  

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

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

Ionuț, Marean Vasile Claudiu,  Medrea Petru Gabriel,  Oltean Sabina Larisa, Popescu 

Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian,  Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan 

Marcela și 5 abțineri Bărbuleț Narcisa Ioana, Medrea Bogdan, Nanu Dana Elisabeta, 



Stanciu Alin, Holhoș Teodor. Domnul consilier Sergiu Nicolae Vârtei nu a participat la 

dezbatere și la vot.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr.  110/2022 

  

  2. Proiect de hotărâre privind neacordarea de înlesniri la plată unei persoane 

jurdice 

  Se dă cuvântul domnului Călin Badiu – director executiv 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."  

   Calin Badiu: „Este vorba de aceeasi categorie de scutire care ar putea fi acordata 

cu mentiunea ca aceasta fundatie  nu si-a achitat datoriile conform HCL nr. 507/2021. Ca 

urmare, nu poate beneficia de aceste scutiri. Am inteles ca va plati pana la sfarsitul lunii. 

Va face o noua solicitare.”  

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Discuții? Nu sunt, trecem la vot.  Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa Ioana, 

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, 

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

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

Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vartei.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr.  111/2022  

 

  3. Proiect de hotărâre privind neacordarea de înlesniri la plată unei persoane 

jurdice 

  Se dă cuvântul domnului Călin Badiu – director executiv 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."  

   Calin Badiu: „Tot asa. Asociatia Cosmina a zis ca va veni si va achita. In cazul in 

care va achita si va depune o cerere, vom veni luna viitoare cu un proiect.”  

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Dacă sunt discuții? Nu sunt, trecem la vot.  Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa Ioana, 

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, 



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

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

Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vartei.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr.  112/2022 

     

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

specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, al Serviciul Public “Administrarea 

Patrimoniului Local” și al Serviciul Public de Asistență Medicală din subordinea 

Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, urmare a transformării unor postului 

funcții publice și contractuale de execuție, vacante, începând cu data de 01 aprilie 

2022 

  Se dă cuvântul doamnei Andreea Man – șef Serviciu resurse umane, administrativ 

- care prezinta proiectul de hotarare şi raportul de specialitate 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Andreea Man: „Prin proiect se propune transformarea a 16 functii de executie 

vacante, cinci functii publice iar celelalte 11 sunt contractuale. O singura modificare as 

avea. Serviciul Public de Asistenta Medicala, la functia contractuala de asistent medical, 

gradul profesional este debutant. Si nu este prevazut in documentatia primita.” 

  Medrea Bogdan: „O intrebare. 16 functii vacante se vor ...” 

  Andreea Man: „Se vor transforma intr-un grad profesional inferior. Adica, se 

scade vechimea in specialitate.” 

  Medrea Bogdan: „Sunt ocupate la ora asta?” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Dumneavoastra ati intrebat! Vacante! Discutii daca 

mai sunt?  Nu sunt, atunci supun la vot proiectul cu mentiunea facuta de doamna Man.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”  

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

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

Paul, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile 

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

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

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

 

 S-a adoptat Hotărârea nr.  113/2022 

 

  5. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 505/2021 a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea derulării și finanțării 

programului de dezvoltare a învățământului preuniversitar de stat de pe raza 

municipiului Alba Iulia - „EDU Alba Iulia”, în anul 2022. 



  Se dă cuvântul d-nei Andreea Giurgiu – consilier Compartiment  proceduri 

administrative, învățământ care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de 

specialitate. 

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

care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru 

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

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

avizat  favorabil acest proiect de hotărâre. 

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

nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Nu particip la dezbatere si la vot la acest proiect.” 

  Andreea Giurgiu: “Aici, in urma adresei primite de la Prefectura, s-a propus 

revocarea sau modificarea.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Noi acum votam revocarea.” 

  Corina Rotar: “Ca urmare a acelei adrese de la Prefectura prin care ni se 

propunea fie revocarea, fie modificarea proiectului pe care l-am votat, de acordare a 

acelor stimulente financiare cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, noi, 

initiatorii, am incercat in prima faza sa venim in fata dumneavoastra cu o modificare 

a acelui proiect. Cu toate acestea, baza legala a acestui proiect cu care vrem sa venim 

in fata dumneavoastra este alta decat cea initiala. Si anume, art. 107 din legea 

educatiei, motiv pentru care proiectul, ca sa sufere aceasta modificare trebuie sa fie 

insotit de o metodologie de acordare a acelor granturi de finantare a unitatilor scolare 

de pe raza municipiului Alba Iulia. Aceasta metodologie, stiti bine ca trebuie pusa in 

dezbatere publica 30 de zile. Dureaza 30 de zile aceasta procedura, motiv pentru care 

instrumentul pe care il avem la indemana in acest moment este sa revocam Hotararea 

505. Dupa dezbaterea publica sa revenim cu un proiect si sa nu renuntam la aceasta 

idee frumoasa. Multumesc!” 

  Gavrila Paven Ionela: “Si eu sustin acest proiect. Mi-a placut inca de la inceput 

si m-am bucurat sa vina ideea din partea unui consilier local care nu este cadru 

didactic. Sunt si eu cumva surprinsa. Ma bucur ca toata lumea sustine ideea  si se 

doreste reluarea. Insa, in fundamentarea proiectului nu a fost doar legea educatiei. A 

fost si legea finantelor publice. Si noi am prezentat clar proiectul ca fiind un program 

de sustinere a unitatilor de invatamant. Program de sustinere a educatiei. De aceea, 

cumva eu nu sunt de acord cu aceasta propunere de revocare. Mi se pare foarte 

drastica pentru un proiect pe care si eu il consider frumos. Multumesc!” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii? Nu sunt. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 15 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa Ioana,  

Filimon Marius, Florea Victor Paul, Fulea Ioan, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, 

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

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

Vâlcan Marcela și 4 abțineri Dumitru Nicolae Alexandru, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș 

Teodor,  Horșa Ionuț. Domnul consilier Sergiu Nicolae Vârtei nu a participat la dezbatere 

și la vot.” 

 



 S-a adoptat Hotărârea nr.  114/2022 

  

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar  

Palatului Copiilor Alba Iulia pentru organizarea Festivalului interjudețean Zilele 

teatrului pentru copii și tineri ”Lucian Blaga” 

  Se dă cuvântul doamnei Luminița Fara – consilier Compartiment, informare, 

presă și comunicare care prezinta proiectul de hotarare 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."  

  Luminita Fara: “Este vorba de acordarea unui sprijin de 4000 de lei in urma 

unei solicitari facuta de catre Palatul Copiilor care vor organiza in perioada 6 – 7 mai 

2022 Festivalul Interjudețean Zilele Teatrului pentru Copii și Tineri ”Lucian Blaga”. 

Suma solicitata a fost de 7000. Propunerea este pentru 4000.”  

   Raul Sebastian Tudorașcu: ”Discuții?  Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Abțineri? Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa Ioana, 

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, 

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

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

Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vartei.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 115/2022 

 

  7. Proiect de hotărâre privind contribuţia Municipiului Alba Iulia la Asociaţia 

Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2022   

  Se dă cuvântul domnului consilier Călin Sunzuiană – consilier Compartiment 

transport liberă inițiativă  - care prezinta proiectul de hotarare 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."    

  Calin Sunzuiana: „Buna ziua. Suma propusa este de 2.380.000 de lei. Ea este 

destinata pentru acoperirea cheltuielilor  cu transportul persoanelor care  beneficiaza 

de gratuitate  la transportul public local de persoane, atat cel stabilit prin hotarari cat 

si cele obligatorii prin lege.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Discutii? Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 15 voturi pentru  Filimon Marius, Florea 

Victor Paul, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean 

Vasile Claudiu,  Medrea Petru Gabriel,  Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, 

Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian,  Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu 



Nicolae Vartei și 5 abțineri Bărbuleț Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Medrea 

Bogdan, Nanu Dana Elisabeta, Stanciu Alin.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 116/2022  
 

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei II de priorităţi pentru anul 2022, 

în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia 

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

care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-nei Rotar Corina care prezintă raportul de avizare din partea 

Comisiei Consiliului local pentru activități științifice, învățământ, cultură, sănătate, 

protecție socială, culte, sport, agrement, turism și protecția copilului. 

  Rotar Corina: ”Comisia a avizat  favorabil  acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”  

 Delia Cristescu: „La aprobarea listei de prioritati au ramas opt locuri libere. Adica, 

nu am avut suficiente cereri. Am facut o a doua sesiune de primire cereri in 14 ianuarie. 

Aceste cereri au fost punctate si acum va prezentam  lista 2.  Aceasta lista 2 de prioritati 

urmeaza sa fie transformata in lista de repartitie dupa terminarea perioadei de contestatii. 

Vor fi ocupate primele noua locuri din lista. La ultimele doua pozitii, noua si zece sunt 

doua familii la egalitate. Conform regulamentului, aici daca o sa ni se ceara  o 

departajare prin ancheta sociala sau prin altfel de solicitari, asa se vor departaja ultimele 

doua pozitii.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Discutii? Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Abțineri? Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa Ioana, 

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, 

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

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

Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vartei.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 117/2022 

      

  9. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în 

Hotărârea  nr. 481/22.12.2021 a Consiliului local cu privire la modificarea 

organigramei și a statului de funcții a Direcției de Asistență Socială prin reorganizare 

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

care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-nei Rotar Corina care prezintă raportul de avizare din partea 

Comisiei Consiliului local pentru activități științifice, învățământ, cultură, sănătate, 

protecție socială, culte, sport, agrement, turism și protecția copilului. 

  Rotar Corina: ”Comisia a avizat  favorabil  acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”   

   Delia Cristescu: „Prin acea modificare a organigramei DAS am propus preluarea 

in cadrul Directiei a Serviciului de ingrijire  batrani la domiciliu, ca urmare a finalizarii 



unui proiect cu finantare europeana. La acea data nu am observat, sau ma rog, nu am dat 

atentie acestui aspect. Dar acum cand am scos posturile la concurs am vrut sa corectam 

aceasta indreptare, pentru ca ingrijire la domiciliu e de mai multe tipuri: copii, persoane 

cu dizabilitati, batrani. Ori la noi e foarte clar: ingrijire batrani la domiciliu. Si am vrut sa 

facem aceasta indreptare.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

„Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa Ioana, 

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, 

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

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

Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vartei.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 118/2022 

 

 10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar familiilor 

copiilor de vârstă antepreșcolară, care nu au obținut un loc la creșă și în funcție de 

veniturile realizate, pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de 

educație timpurie antepreșcolară privată sau a indemnizației destinată pentru 

creșterea nepotului/ nepoților 

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

care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul 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."  

  Delia Cristescu: „Revenim cu acest proiect ca urmare a unei adrese din partea 

Prefecturii. Ce aducem nou prin acest proiect? Completam criteriile cu adeverintele 

veniturilor membrilor familiei, familia fiind beneficiara acestei indemnizatii.  Si am 

preluat din legea bonelor ca si o lege similara cu actiunea noastra, baremul de 2100 

lei/membru de familie.  Aceasta e ca noutate. E mai mult de povestit. Daca sunt 

intrebari? Dar ca si noutate, foarte pe scurt  a acestui proiect  este aceasta limita de 

venituri. Adica, daca acest proiect il acceptati si il votati, incepand de maine o sa 

completam  dosarele parintilor cu adeverintele de venit. Pana la aceasta data, ceea ce 

s-a intamplat aici ducem la plata pe contributia de pana aici pe baza hotararii vechi. 

Ceea ce va fi de aici incolo, ne vom plia pe aceasta hotarare.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Eu cred ca 2100 asta e ... nu stiu ... pus asa cam din pix. 

Nu are nici o legatura cu legea bonelor. Ca e serviciu social, va fi serviciu social! 

Cum la fel si plafonarea la gaze si curent s-a aplicat pentru toata lumea! Nu s-a cerut 

nici un plafon de venituri! Ca poate sunt unii care nu au nevoie de plafonarea 

respectiva! Deci, nu stiu de ce! Si daca pentru ce votam acum li se aplica aceasta 

regula cu plafonarea, la cererile anterioare se da asa  cum au primit, nu facem o 

discriminare intre persoanele  care beneficiaza de acest ajutor?” 



  Plesa Gabriel: „Pai, asa zicea ca se reiau dosarele. Si cere si adeverinta de 

venit.” 

  Delia Cristescu: „Pana azi avem 19 dispozitii de primar de acceptare a 

dreptului in baza contributiei  la cresa de 582 sau cat era inainte care va intra la plata 

defalcat. S-a redus incepand cu luna februarie contributia la cresa. Asta v-o zic ca o 

paranteza. Dar vor fi doua bareme. Si le vom duce  in plata exact asa cum au fost 

acceptate initial. De aici incolo ... da ... le vom cere adeverinte de venit, pentru ca 

daca il transformam din alternativa la serviciu educational, asa cum a fost el gandit 

initial, intr-un beneficiu social, desi aveti dreptate cand spuneti asta. La educatie are 

dreptul si saracul si bogatul. Si asa este cum ziceti. Cresa fiind serviciu  educational, 

nu a putut sa dea beneficiul si l-am dat noi.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Si la cresa e subventionat pentru toata lumea. Cel mai 

scump tarif e 2 lei, 3 lei! Adica, pentru toata lumea! Nu s-a mai pus problema 

veniturilor! Hai, domnule, sa plateasca integral aia si ceilalti nu!” 

  Plesa Gabriel: „Domnule secretar! Doamna director! Prefectura ce ne-a spus? 

Ne-a facut doar recomandare.” 

  Delia Cristescu: „Recomandare.” 

  Plesa Gabriel: „Recomandare. Deci, stimati colegi! Se poate respinge si ramane 

asa. Deci, sa stim foarte clar ce votam. Nu inseamna ca ... nu e plangere prealabila. 

Adica, nu ataca in contencios ca sa suspende.  Doamna director e aici. Doamna 

director, asa e? Pentru ca e bine sa stie.” 

  Georgeta Ranghet: „Prefectura ne-a cerut revocarea sau intemeierea cu 

temeiurile legale care sa ne permita  sa asiguram acest serviciu. Avand in vedere ca in  

hotararea initiala a fost invocata legea asistentei sociale; legea asistentei sociale  se 

asigura pentru anumite categorii de persoane. Daca exista alta alternativa si alta 

prevedere legala care sa permita sa finantam toate  persoanele din municipiu care nu 

beneficiaza de serviciu de cresa, noi nu am gasit pana la ora aceasta. Daca mergem pe 

criteriu de venit sau nu ...” 

  Plesa Gabriel: „Mai poate fi facuta o discutie sa se mearga pe criteriul de venit 

dar sa se ridice plafonul.” 

  Georgeta Ranghet: „La plafon nu s-a conditionat nimic.” 

  Plesa Gabriel: „Haideti faceti propuneri! Poate cine castiga zece mii, nu are 

nevoie de ajutorul de bona.” 

  Delia Cristescu: „Imi permiteti o precizare? Nu ne referim la toti copiii din 

oras. Ne referim la 137 copii si o perioada limitata de timp.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: „Am votat odata proiectul acesta. Multumim! Si am 

discutat ieri despre treaba aceasta consilierii PNL. Si mie mi se pare foarte mic. Si 

chiar le-am facut un calcul colegilor. O familie cu un copil cu niste venituri. Si de 

aceea vom face propunere sa fie 3000 de lei minimul acesta. Exista amendamentul 

nostru de 3000 de lei pe membru de familie.” 

  Marius Filimon: „Maxim 3000 de lei.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Modificam exact in alineatul 5. Pentru familia cu 

venituri  pe membru de familie de pana la, aici e 2100, si va fi de pana la 3000.” 

  Dumitru Nicolae Alexandru: „In cazul acesta, ca sa asiguram, sa avem o 

oarecare certitudine ca toti copiii vor beneficia de acest avantaj, de aceea sa fie, desi e 



bun amendamentul domnului Tudorascu ... este bun amendamentul dumneavoastra. 

Dar ca sa nu avem aceasta mica marja de eroare si raman pe dinafara cei 1, 2, 3, 

solicit si depun un amendament sa ridicam plafonul la 4000 de lei.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Poate ramane unu pe dinafara! Nu ridicam la 5000? 

Vreau sa va aduc aminte ca nu este invatamant obligatoriu. Deci, pana la urma in nici 

o localitate din tara aceasta nu se asigura cresa la toti copiii. Invatamantul obligatoriu 

incepe cu grupa mare de gradinita si se termina cu clasa a zecea. Acela e obligatoriu. 

In limita posibilitatii, Primaria, Consiliul local fac eforturi  pentru a primi pe toti 

copiii la cresa. Asta e peste tot in lume. Dar daca nu se poate, nu se poate! De aceea 

exista si crese private, exista si bone! Nu e obligatoriu ca sa construim crese, dupa 

aceea sa ramana libere poate!” 

 Medrea Bogdan: „Nu cred ca o sa ramana. In fiecare an avem aceeasi discutie 

pe numarul de locuri neacoperite de cresa. Si Clujul ofera 200 de euro ca si subventie 

pentru toti cei care nu au locuri in crese.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Foarte bine! Isi permite!” 

  Medrea Bogdan: „Iar amendamentul nostru este sa nu avem la toti cei 137 de 

copii.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: „Pai asta e problema. Prefectura a intors  cu 

revocare sau modificare. Noi asa l-am votat, fara limita. Ni l-a dat inapoi Prefectura. 

Ca altfel nu aveam discutia asta aici.” 

  Medrea Bogdan: „Bun. Am inteles.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Ca sa ii punem limita.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: „Intrebarea mea este urmatoarea, d-na Ranghet. 

Daca noi acum nu il votam pe sta, mergem tot pe ala veci, ce se intampla?” 

  Georgeta Ranghet: „Merge in instanta.” 

  Delia Cristescu: „Cine?” 

  Georgeta Ranghet: „Prefectura.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Si se suspenda de drept.” 

  Georgeta Ranghet: „Ei asteapta raspunsul nostru.” 

  Plesa Gabriel: „Doamna director! Nu e sigur ca merge in instanta. E ca o 

recomandare.” 

  Georgeta Ranghet: „Nu e recomandare. Prefectura nu face nici o  recomandare. 

Ne cere modificare sau revocare. Nu e nici o recomandare aici.” 

  Dumitru Nicolae Alexandru: „Punem limita 4000, limita superioara sa nu mai 

avem nici un fel de problema.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: „Domnul Medrea! Vreti sa va mentineti 

amendamentul?” 

  Medrea Bogdan: „Daca e asa, nu.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: „Supun la vot amendamentul domnului Alexandru 

Dumitru de 4000 lei plafon la venituri. Eu imi retrag amendamentul ca sa nu mai 

avem ce vota. Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?” 

 „Fiind supus la vot, amendamentul domnului consilier Dumitru cu suma de 

4000 de lei plafon la venituri,  a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa Ioana, 

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, 



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

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

Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vartei.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul cu amendamentul.  Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?”  

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

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

Paul, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile 

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

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

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

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 119/2022 

   

  11. Proiect de hotărâre privind  acordarea sumei de 1000 lei doamnei Palcău 

Ioana din municipiul Alba Iulia, cu ocazia împlinirii vârstei de 102 ani, din bugetul 

local capitolul ,,Asistenţă Socială”   

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

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."  

  Nanu Dana Elisabeta: ”La acest proiect nu particip la dezbatere și la vot.” 

  Delia Cristescu: „Pana acum am acordat aceasta suma la implinirea varstei de 

100 de ani. Dar pentru ca avem tot mai putini printre noiu, acestei doamne i-am dat si 

la implinirea varstei de 101 ani si propunem si la 102 ani.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Si amendamentul din comisie este 1200.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: „Asta intreb si eu. De ce nu ii dam 1200?” 

  Sandu Cornel Stelian: „Exista amendamentul in comisie de 1200. Si la fiecare 

an 100 de lei in plus.” 

  Gavrila Paven Ionela: „Avizul din comisie a fost favorabil cu amendamentul 

colegului nostru si recomandarea este sa se tina cont pe viitor de el.” 

 Raul Sebastian Tudorascu: „Supun la vot amendamentul din comisia de buget. 

Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?” 

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

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

Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț,  Marean Vasile Claudiu, 

Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel,  Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, 

Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan 

Marcela, Sergiu Nicolae Vartei. Doamna consilier Nanu Dana Elisabeta nu a participat la 

dezbatere și la vot.” 

   Raul Sebastian Tudorașcu: „ Supun la vot proiectul cu amendamentul. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?”  



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

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

Paul, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile 

Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel,  Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil 

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

Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vartei. Doamna consilier Nanu Dana Elisabeta nu a 

participat la dezbatere și la vot.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 120/2022 

 

  Delia Cristescu: “Am cerut sa prezint si proiectul cu Ziua Romilor.” 

  82. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de până la 5000 lei din 

bugetul local, capitolul Asistență Socială, pentru organizarea evenimentului ”Ziua 

internațională a romilor – 8 aprilie”  

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

care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul 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."  

  Delia Cristescu: „Aici as dori sa fac o corectura ca urmare a unei recomandari 

din partea Directiei juridice. Sa renunt la articolul la care spunem explicit cati bani 

dam copilasilor. Adica, propunem un eveniment caruia ii alocam un buget si atat. 

Restul proiectului sa ramana asa cum l-am prezentat. Sa renuntam la articolul 3.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Supun la vot proiectul cu 

mentiunea facuta de doamna Delia Cristescu. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

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

Bărbuleț Narcisa Ioana,  Filimon Marius, Florea Victor Paul, Fulea Ioan, Gavrilă Paven 

Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea 

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

Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan Marcela, 

Sergiu Nicolae Vartei și o abținere Dumitru Nicolae Alexandru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 189/2022 

  

  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor 

tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: ”CREAREA 

SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA - 

CARTIER CETATE” Cod SMIS 125642, aprobați prin Hotărârea nr.245/2019 a 

Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia  

  Se dă cuvântul d-lui Daniel Stan – director Direcția tehnică – care prezintă 

proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

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

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



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

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Daniel Stan: “Buna ziua. Proiect privind actualizarea devizului general și a 

indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: 

”CREAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA 

IULIA - CARTIER CETATE” Cod SMIS 125642, aprobați prin Hotărârea 

nr.245/2019 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia. Valoarea initiala a fost 

conform HCL nr. 245/2019 de 21 509 007, 27 (TVA inclus), din care  (C+M): 18 578 

624,09 lei (TVA inclus). Iar valoarea actualizata a devizului este de: 22 753 157,34 lei  

( TVA inclus), din care  (C+M): 19 820 378,96 lei (TVA inclus). Cresterea este 

undeva la 6.7% fata de hotararea din 2019.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 121/2022 

  

  13. Proiect de hotărâre  privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 293 

din 27 septembrie 2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu modificările 

și completările ulterioare   

  Se dă cuvântul d-nei Maria Seeman – manager public – care prezintă proiectul 

de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Maria Seeman: “Este vorba de modificarea hotararii initiale  de aprobare, cu o 

prelungire de trei luni a proiectului Food Coridors. Prelungirea cu trei luni a 

proiectului a venit si in contextul pandemiei Covid. In cadrul comisiei, Tudor intr-

adevar mi-a comunicat ca  nu s-a respectat acea sugestie de a reflecta in mod distinct 

modificarile care se aduc fata de hotararea initiala. Dar fiind vorba doar de o 

perioada, echipa a comunicat ca nu este nevoie. Ne cerem scuze.” 

  Nanu Dana Elisabeta: “Doar atat vreau sa intreb. Economia de care vorbesti de 

22 mii de euro va acoperi cheltuielile cu personalul pe aceste trei luni in plus?” 

  Maria Seeman: “Inclusiv de personal dar si cu activitatile care se deruleaza.” 

  Nanu Dana Elisabeta: “Si dupa asta tot va ramane economia? Da?” 



  Maria Seeman: “Nu am inteles intrebarea.” 

  Nanu Dana Elisabeta: “Tot ramane economia de 22 de mii? Sau s-a 

reechilibrat?” 

  Maria Seeman: “Nu ramane economia. Deci, va fi utilizata pana la finalul 

proiectului.” 

  Sandu Cornel Stelian: “De fapt, de aia se si prelungeste.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 121/2022 
  
  Maria Seeman: “Daca imi permiteti, as prezenta si proiectul nr. 16 si nr. 83.” 

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

Universitatea din Alba Iulia în vederea susţinerii activităţii competiționale în anul 

2022 aferent programului sportiv - secțiunea tenis 

  Se dă cuvântul d-nei Maria Seeman – manager public – care prezintă proiectul 

de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul doamnei Nanu Dana Elisabeta  - secretar comisie -  care prezintă 

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

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

  Nanu Dana Elisabeta: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Maria Seeman: “Din pacate nu a fost alaturata si cererea  din partea Clubului 

Sportiv. Nu stiu daca intre timp ...” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Am primit-o.” 

  Maria Seeman: “Solicitarea vine pentru programul sportiv de tenis aferent 

anului 2022.  Inainte de a da cuvantul sportivei Miriam Bulgaru care este on line 

alaturi, o sa precizez cateva completari care se impun la preambul, cateva completari 

cu art. 18(1) si art. 69 din legea 69/2000 – legea sportului. Respectiv la proiect, la 

articolul 2 se completeaza cu compartimentul care duce la indeplinire prin incheierea 

unui contract de finantare. Miriam, te rugam.” 

  Ia cuvantul d-na Miriam Bulgaru. 

  Ionut Horsa: “Buna ziua. Din cate am observat, cred ca cu totii ati citit 

proiectul. Nu este foarte detaliat. In primul rand, ce ma intereseaza pe mine? Anul 

trecut am mai alocat odata aceasta suma. Ma intereseaza in special, poate ne poate 

spune Miriam. Nu neaparat ce s-a facut cu acesti bani ci care a fost progresul ei exact 

anul trecut? Ce punctaj a avut  la inceputul anului  si cu ce a terminat? Daca a fost in 

crestere? Care este scorul ei actual? Si m-ar interesa daca in anul acesta exista o sansa 

reala sa ajungem in 250? As vrea sa stiu sigur daca aceasta performanta este reala sau 



nu?” 

  D-na Miriam Bulgaru ia cuvantul. 

  Marius Filimon: “Buna ziua. Marius Filimon este numele meu. Si anul trecut, 

Consiliul local Alba Iulia a aprobat o suma pentru dumnevoastra. Bineinteles, pe 

langa faptul ca reprezentati Alba Iulia,  si verbal spuneti pe unde mergeti  despre acest 

lucru ca sunteti din Alba Iulia. Poate nu ar fi rau si ne-ar placea si noua ca si pe 

echipamentul de joc sa aveti brandul cu Alba Iulia. Ca totusi, daca acordam niste 

bani, trebuie sa avem si un beneficiu. Nu noi, ci orasul. Si chiar ar fi promovarea dusa 

pana la capat.” 

  Ionut Horsa: “As veni cu o propunere, cu un amendament. Dat fiind faptul ca 

mai are nevoie de doar doua turnee, as propune sa nu alocam toata suma intreaga 

acum ci sa alocam doar o parte, astfel incat din vara incolo sa vedem daca rezultatele  

acestea sunt exact cum am sperat. Si sa revenim ulterior cu un alt proiect  sa 

completam suma solicitata.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Eu va spun altceva. Dupa ce ajunge 250 si mai sus, 

nu o sa mai vina la noi sa mai ceara bani.” 

  Nanu Dana Elisabeta: “Doar vroiam sa discut cu colegu. Luna trecuta  cand am 

avut un proiect similar dar cu o suma de sase ori mai mare, ai spus la fel? Ca as fi fost 

pentru!” 

  Ionut Horsa: “M-am abtinut. Cred ca eu cu ...” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Hai sa nu facem un dialog! Formuleaza exact 

amendamentul!” 

  Ionut Horsa: “Amendamentul in suma de 25000 de ron pana in vara, pana in 

iulie, urmand ca sa vedem in iunie-iulie sa venim cu alt proiect. Deci, 25000 suma. In 

functie de rezultate venim cu alt proiect.” 

  Gavrila Paven Ionela: “Nu particip la vot. Multumesc!” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot amendamentul domnului consilier 

Ionut Horsa. Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?” 

  “Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 2 voturi pentru Ionut Horsa, 

Sergiu Nicolae Vartei, 3 abtineri Sandu Cornel Stelian, Medrea Bogdan, Holhos 

Teodor si 14 voturi impotriva Bărbuleț Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, 

Filimon Marius, Florea Victor Paul, Fulea Ioan, Marean Vasile Claudiu, Medrea Petru 

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

Corina, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan Marcela. Doamna consilier 

Gavrila Paven Ionela nu a participat la vot.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Amendamentul a cazut. Supun la vot proiectul in 

forma prezentata cu mentiunile facute de doamna Maria Seeman. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

  “Fiind supus la vot, proiectul cu mentiunile facute de doamna Maria Seeman a 

fost votat cu  15 voturi pentru Bărbuleț Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, 

Filimon Marius,  Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Marean Claudiu, Medrea Bogdan, 

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

Antoniu, Rotar Corina,  Stanciu Alin, Raul Sebastian Tudorașcu,  Vâlcan Marcela și 4 

abțineri Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Sandu Cornel Stelian, Sergiu Nicolae Vârtei. 

Doamna consilier Gavrilă Paven Ionela nu participă la dezbatere și la vot.” 



 

  S-a adoptat Hotararea nr. 124/2022 

 

  83.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului 

”Achiziția a 16 vehicule nepolunante noi cu emisii zero de gaze de eșapament: autobuze 

electrice la nivelul Municipiului Alba Iulia” 

  Se dă cuvântul d-nei Maria Seeman – manager public – care prezintă proiectul 

de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

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

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

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

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

   Maria Seeman: “In primul rand ne cerem scuze pentru ca am trimis materialele 

asa de tarziu. Dupa cum stiti, vineri a fost  publicat un ghid pe PNRR legat de 

componenta  5 – valul renovarii. Si pe componenta 10,  desi se anuntase  ca se va 

publica ghidul la inceputul lui aprilie, deocamdata nu s-a aprobat acest ghid. Dar ne 

asteptam ca depunerea sa inceapa pe 1 aprilie. Si atunci, ca sa nu ajungem in situatia 

ca sa trebuiasca sa convocam o noua sedinta de consiliu,  am generat acest proiect 

care este un document obligatoriu la depunerea cererii de finantare pentru 

achizitionarea a 16 autobuze electrice pe PNRR – componenta 10. Bugetul alocat pe 

municipiu resedinta de judet pe PNRR acopera acest necesar de 16 autobuze 

electrice. Este un cost unitar alocat fiecarui autobuz  care cuprinde si o statie de 

reincarcare lenta si o parte dintr-o statie de incarcare rapida, motiv pentru care 

bugetul a ajuns, asa cum ati putut vedea, un buget total fara TVA de 9936000 euro, 

TVA-ul fiind decontabil de la stat.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: “Eu am o intrebare. E pe principiul primul venit primul 

servict?” 

  Maria Seeman: “Da.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Haideti sa votam, cu alte cuvinte!” 

  Gavrila Paven Ionela: “Vreau totusi sa ii multumesc Mariei pentru ca am vazut 

si eu o preluare a unei recomandari din raportul pe care l-am facut pe partea de 

transport.” 

  Raul Sebastian Tudorasu: “Multumesc frumos! Supun la vot proiectul. Cine 

este pentru? Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 190/2022 

 

  



  Raul Sebastian Tudorascu: “Pentru ca am vazut ca sunt foarte multe discutii in 

sala, toata lumea vorbeste, fiecare cu fiecare, pauza de cinci minute!” 

 

 Raul Sebastian Tudorascu: “Haideti sa mergem mai departe! Colegii din on line 

sunt cu noi?” 

  Ioan Fulea: “Da.” 

  Holhos Teodor: “Da.” 

  Oltean Larisa Sabina: “Da.” 

 

  14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Smart City a 

municipiului Alba Iulia 2021-2030 elaborată în cadrul proiectului „MUNICIPIUL 

ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ”, finanțat din Programul 

Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP 12/2018 

  Se da cuvantul d-lui Liviu Stanciu – manager proiect – care prezinta proiectul 

de hotarare precum si raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

    

 Paraseste sedinta domnul consilier Ioan Fulea, domnul consilier Holhos Teodor 

si doamna consilier Oltean Larisa Sabina. 
 

  Liviu Stanciu: „E vorba despre aprobarea in sedinta  de consiliu a strategiei 

Smart City a municipiului 2021 – 2030 care a fost elaborata in cadrul proiectului 

Municipiul Alba Iulia Administratie Inteligenta. S-a inceput munca in vara anului 

2020. Este finalizata. Are aproape 365 de pagini. O vom avea si tiparita. 50 de 

volume in limba romana si 30 in limba franceza.  Ii avem alaturi de noi azi si 

reprezentantii Asociatiei Cluj IT, cei care au elaborat strategia pentru Municipiul Alba 

Iulia. Si in cazul in care sunt intrebari sau le putem da un minut – doua de explicatii. 

Acestia sunt on line impreuna cu noi.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: „Daca nu sunt discutii, haideti sa ii ascultam pe cei 

care au stat macar un minut. Domnul Brad, aveti cuvantul!” 

  Domnul Brad prezinta stategia. 

  Raul Sebastian Tudorasu: “Multumesc frumos! Supun la vot proiectul. Cine 

este pentru? Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Paven Ionela, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru 

Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel 

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

Vârtei.”  



 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 123/2022 

 

  15. Proiect de hotărâre privind asigurarea sustenabilității proiectului  

MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ, finanțat din 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP 12/2018 – proiectul 

este retras de pe ordinea de zi.   
 

  17. Proiect de hotarâre privind aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-

economici pentru proiectul " Solutii inovative de imbunatatire a eficintei energetice a 

bazinului olimpic de inot" 

  Se da cuvantul d-lui Valentin Voinica – manager proiect – care prezinta 

proiectul de hotarare precum si 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." 

  Valentin Voinica: “Azi supunem aprobarii Consiliului local principalii 

indicatori tehnico – economici  pe care i-am identificat in documentatia Dali realizata 

impreuna cu firma Caloria SRL Cluj, care este prezenta in sala. Asa cum cunoasteti, 

bazinul de inot in momentul de fata este cel mai mare consumator energetic din 

municipiu. Si impreuna cu echipa Caloria, in cadrul Dali si in cadrul proiectului vom 

demara sapte solutii de imbunatatire a eficientei energetice in fata dumneavoastra. 

Sunt pe scurt prezentate doua solutii de abordare  a acestor solutii. Diferente. Varianta 

pe care o vedeti la un cost total estimat al lucrarilor de interventie 4272000 este o 

solutie completa. Asta inseamna ca sunt abordate managementul cladirii la nivelul 

intregii cladiri, panouri solare cu pompe de caldura, iluminat led controlat de sistemul 

cladirii in toate spatiile, jaluzele, centrala, unitate de microcogenerare. In solutia doi, 

managementul  cladirii se face in principalele spatii si acolo unde sunt principalii 

consumatori. Nu se mai face in zona de vestiare, unde doar se inlocuieste cu led  si 

unde nu merita sa puna automatizare conform raportului tehnico – economic. De 

asemenea, solutia de panouri solare este inlocuita cu o solutie de inalta eficienta de 

pompe de caldura care este si mai ieftina decat solutia initiala. De asemenea, pe 

partea de ventilatie nu vom schimba complet sistemul actual ci vom folosi 

convertizoare de frecventa, astfel incat sa reglam in functie de parametrii interiori 

ventilatia interna. Din punct de vedere al acestor indicatori, suntem aproape de ceea 

ce ne-am propus. Deci, valorile estimate pe partea de energie si emisii de CO2 sunt 

peste 60%. Avem la dispozitie doua variante. Proiectantul ne recomanda varianta nr. 2 

care este si varianta mai ieftina care are avantajul unei amortizari mai rapide, tinand 

cont si de utilizarea in perioada de 25 de ani viitoare. Deci, supun aprobarii 

indicatorii Dali pe care ii aveti prezentati in proiect. Daca aveti ceva intrebari 

specifice, va rugam.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: “Referitor la amortizare, cat ar fi diferenta de amortizare 

intre scenariul 2 si scenariul 1?” 



  Valentin Voinica: “E o diferenta de aproximativ patru ani.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: “Si pe scenariul 2?” 

  Valentin Voinica: “21 de ani pe scenariul 2 si 25 de ani pe scenariul 1.” 

  Stanciu Alin: “Am si eu o intrebare. Ce inseamna managementul cladirii?” 

  Valentin Voinica: “Este un calculator de proces care supravegheaza iluminatul, 

umiditatea, temperatura bazinului, temperatura din interior, debitele de caldura, gaz si 

ia decizii automate. Tehnic el se numeste BMS – building management sistem.” 

  Stanciu Alin: “Si ce specificatii sunt trecute in proiectul dumneavoastra?” 

  Valentin Voinica: “Da. Sunt. Sunt in cadrul sistemului BMS.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: “Mai am eu o intrebare. Amortizarea e calculata la 21 de 

ani cu costurile actuale la energie sau s-a facut o estimare la energie in perioada 

viitoare?” 

  Valentin Voinica: “Cu crestere.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Alte discutii daca mai sunt? Nu sunt.  Supun la vot 

proiectul. Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 125/2022 

 

  18. Proiect de hotărâre  privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.84402 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare 

nr.84210/2021 

  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 

prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

   Raul Sebastian Tudorascu: „Aici vreau sa intervin chiar o secunda. Sunt 29 de 

proiecte care au acelasi continut. O sa va rog sa prezentam in general proiectul.” 

  Georgeta Ranghet: „Este vorba de declararea de interes public local a 

imobilelor pe care sunt construite garaje, respectiv avem incheiate contracte de 

concesiune pe durata de 49 de ani. Unele expira in 2028, altele inainte.  Dar noi vrem 

sa denuntam aceste contracte inainte de termen, tocmai pentru interesul public local 

pe care il avem in zona, respectiv amenajarea de parcaje. Gradinita 13 ... ce facem 

acolo. Nu ma pricep ce facem acolo. Nu stiu. Eu doar juridic va pot spune ca 

intentionam sa amenajam parcari. Si asta justifica denuntarea contractelor. In mod 



normal, dupa ce se emite aceasta hotarare, domnul Primar este imputernicit sa faca 

pasii ulteriori denuntarii. Deci, acum este doar hotararea prin care se denunta 

contractul. Mai este de lucru dupa hotarare.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: “O singura intrebare. Avem 29 de garaje. Cate locuri de 

parcare se vor crea? 48?” 

  Georgeta Ranghet: “Daca cititi in referatul de aprobare.” 

  Sandu Cornel Stelian: “Deci, pasii urmatori care ar fi?” 

  Georgeta Ranghet: “O comisie care va face notificari catre fiecare proprietar de 

garaje, se va face o evaluare pentru rascumpararea  fiecarei concesiuni in parte. Si 

dupa aceea, care sunt de acord cu rascumpararea, se inceteaza contractul. Daca nu, 

vom merge in instanta.” 

  Plesa Gabriel: “Mergem si expropriem in interes public.” 

  Georgeta Ranghet: “Expropriem ce? Ca suntem noi proprietari. Nu exista 

expropriere. Este total diferit de expropriere procesul acesta. Sunt contracte de 

concesiune pe care trebuie sa le incetam conform clauzelor contractuale. Putem 

denunta contractul.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: “O singura completare. Oricum cred ca vom avea foarte 

multe actiuni. Pentru ca Primaria le va face o oferta. Daca nu sunt de acord cu 

valoarea respectiva, vor merge in instanta.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Alte discutii daca mai sunt? Nu sunt.  Supun la vot 

proiectul. Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 126/2022 

 

  19. Proiect de hotărâre  privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare 

nr.8117/2003 

   Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 

prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 



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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 127/2022 

 

  20. Proiect de hotărâre  privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.87772 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare 

nr.22373/2013 

  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care   

 prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 128/2022 

   

  21. Proiect de hotărâre  privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare 

nr.8095/2003 

  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 

prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 



 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 129/2022 

   

  22. Proiect de hotărâre  privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.95515 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare 

nr.36497/2017 

  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 

prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 130/2022 

   

  23. Proiect de hotărâre  privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare 

nr.8113/2003 

  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 

prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 



Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 131/2022 

  

  24. Proiect de hotărâre  privind  declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare 

nr.12004/2003 

  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 

prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 132/2022 

   

  25. Proiect de hotărâre  privinddeclararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.8115/2003 

  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 

prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 



  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 133/2022 

   

  26. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.8084/2003 

  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 

prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 134/2022 

   

  27. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.8090/2003 

  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 

prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 



avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 135/2022 

   

  28. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.8125/2003 

  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 

prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 136/2022 

   

  29. Proiect de hotărâre  privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.7623/2003 

  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 

prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 



  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 137/2022 
   

 

  30. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.78439 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.7136/2015 

  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 

prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 138/2022 

   

  31. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.14077/2003 

  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 

prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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



apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 139/2022 

 

  32. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.87407 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.88337/2021 

  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 

prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 140/2022 

 

  33. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.93834 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.123292/2021 

  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 

prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 



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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 141/2022 

 

  34. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare 

nr.10508/2002 

  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 

prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 142/2022 

 

  35. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.3529/2002 

  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 

prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 



prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 143/2022 

 

  36. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.8121/2003 

  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 

prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 144/2022 

 

  37. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.8097/2003 

  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 

prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 



   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 145/2022 

 

  38. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.94764 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.97890/2017 

  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 

prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 146/2022 

 

  39. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare 

nr.125543/2021 

  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 



prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 147/2022 

 

  40. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.12985/2003 

  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 

prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 148/2022 

 

  41. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.8082/2003 



  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 

prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 149/2022 

 

  42. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.85669 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.122468/2017 

  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 

prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 150/2022 

 

  43. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.75050 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 



nr.81296/2016 

  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 

prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 151/2022 

 

  44. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.93967 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.120134/2019 

  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 

prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 152/2022 

 

  45. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului 



înscris în CF nr.100809 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.11181/2018 

  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 

prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 153/2022 

 

  46. Proiect de hotărâre  privind declararea de interes public local a imobilului 

înscris în CF nr.31469 Alba Iulia în vederea denunțării  Contractului de concesionare 

nr.34791/2008 

  Se da cuvantul d-nei Georgeta Ranghet – director Directia juridica care 

prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 154/2022 

 



  47. Proiect de hotărâre privind respingerea  PLÂNGERII PREALABILE cu 

privire la REVOCAREA H.C.L. 451/2021 PRIVIND APROBAREA 

REGULAMENTUL LOCAL PRIVIND INVESTIȚIILE PRIVATE ȘI PUBLICE ÎN 

DOMENIUL URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR ÎN MUNICIPIUL ALBA 

IULIA, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia la nr. 151742 din 

24.12.2021, formulată de ,,ALBA INFRASTRUCTURĂ S.R.L.” prin reprezentant 

Roman Olimpiu Gabriel și prin avocat Stoian Ioana Simona 

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

hotărâre precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui  Dumitru Nicolae Alexandru – presedinte  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. 

  Dumitru Nicolae Alexandru: ”Comisia  a avizat nefavorabil  acest proiect de 

hotărâre și  avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  nefavorabil acest proiect de hotărâre și  

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

 Alexandru Damian: „Se refera la respingerea plangerii prealabile cu privire la 

revocarea HCL nr. 451/2021 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTUL LOCAL 

PRIVIND INVESTIȚIILE PRIVATE ȘI PUBLICE ÎN DOMENIUL 

URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA. Avem 

o plangere prealabila inaintata de catre Asociatia Alba Infrastructura prin cabinet de 

avocatura. A fost discutata in urma cu doua luni in Consiliul local. A fost discutata la 

diverse pe ordinea de zi. Prin plangerea prealabila au fost formulate o serie de 

observatii pe care Asociatia Alba Infrastructura le-a avut, referitoare la regulamentul 

privind investitiile publice si private in municipiul Alba Iulia. La toate aceste intrebari 

si observatii am raspuns prin raportul de specialitate. Daca aveti intrebari, va stau la 

dispozitie.” 

  Nanu Dana Elisabeta: „Numai vreau sa intreb. Data trecuta se povestea de o 

adresa la diverse nr. 1, de la Prefectura prin care ni se spunea ca nu am introdus in 

preambulul la 451, hotararea nu stiu ce numar din 2014. Aia cum ramane?” 

  Alexandru Damian: „Am aceasta adresa. A fost discutata luna trecuta in sedinta 

de consiliu. Luna trecuta a fost pusa in dezbatere. Am pregatit  doua adrese de 

raspuns catre Prefectura prin care mentionez motivul pentru care nu a fost prevazuta. 

Inca odata spun in sedinta. Regulamentul  privind investitiile publice nu aduce 

modificari PUG-ului ci doar detaliaza niste parametrii pe care acesta nu le-a  prevazut 

in momentul elaborarii lui. Deci, nu aduce ... Deci, toti indicatorii urbanistici se 

pastreaza. Nu modifica regulamentul local de urbanism prevazut in PUG.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Alte discutii? Supun la vot proiectul. Cine este 

pentru? Impotriva? Abtineri?” 



 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 14 voturi pentru Dumitru Nicolae 

Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul, Fulea Ioan, Holhoș Teodor,  Horșa 

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

Corina, Sandu Cornel Stelian, Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu 

Nicolae Vârtei si 6 abtineri Bărbuleț Narcisa Ioana, Medrea Bogdan,  Nanu Dana 

Elisabeta, Stanciu Alin, Gavrilă Paven Ionela, Oltean Sabina Larisa.”  
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 155/2022 

 

 Paraseste sedinta domnul consilier Ioan Fulea. 
 

  48. Proiect de hotărâre privind respingerea  PLÂNGERII PREALABILE cu 

privire la REVOCAREA H.C.L. 185/27.04.2021 PRIN CARE S-A APROBAT P.U.Z. 

,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN ZONA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA 

(MICEȘTI-BĂRĂBANȚ) – REGLEMENTARE STRADALĂ: LOT I, LOT II, LOT 

III” înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia la nr. 16766 din 

11.02.2022, formulată de Șetraru Adriana-Maria pentru David Dorin Radu prin avocat 

Adnana Călugăr 

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

hotărâre precum și raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și   nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

 Alexandru Damian: „Este tot o plangere prealabila  cu privire la revocarea 

HCL nr. 185/2021 prin care s-a aprobat PUZ modernizare strazi in zona de nord a 

municipiului Alba Iulia, lotul 1, 2 si 3, inregistrata la sediul Primariei. Prin plangerea 

prealabila se specifica doua chestiuni. Revocarea hotararii de aprobare si revocarea 

certificatului de urbanism. Un minut o sa prezint aceste lucruri. Se face referire  la 

revocarea hotararii de aprobare a PUZ-ului de reglementare a strazilor pe o parcela a 

solicitantului certificatului de urbanism in scopul construirii a unei locuinte 

individuale. A fost reglementat prin plan urbanistic in 2014, aprobat cu o prelungire a 

strazii Perla Harghitei. PUZ-ul cu strazile de anul trecut a preluat aceasta prelungire a 

strazii. Prin urmare, nu aveam cum sa eliberez un certificat de urbanism favorabil 

pentru constructie. Oricum, solicitarea certificatului de urbanism nu a fost pentru  

construire ci pentru modificare PUZ, pentru modificare traseu al strazii Perla 

Harghitei in baza unui PUZ. Certificatul de urbanism a fost favorabil in acest sens. 

Beneficiarul respectiv a ridicat certificatul de urbanism de la biroul de urbanism. Ma 

gandesc ca nu vrea sa mearga inainte cu PUZ-ul pentru ca  modificarea traseului 

inseamna relocarea traseului strazii pe o alta proprietate privata a unui vecin. Prin 

urmare, nu am cum sa propun revocarea unui proiect privind aprobarea unui PUZ 

deoarece  nu acel PUZ a reglementat acel traseu al strazii, ci PUG-ul.” 



  Nanu Dana Elisabeta: „Eu am inteles asa. Sa ma contraziceti daca e gresit. In 

anul 2021  noi am aprobat un PUZ  care se intitula modernizare strazi. Si aici 

reproduc exact. Ok. Noi am votat atunci favorabil. Nici nu mai facem acum istorie, ca 

atunci cand spui modernizare strazi, te gandesti la ceva la care exista.  Nu la ceva 

care se prelungeste sau se infiinteaza. Trecem peste. In octombrie, daca imi aduc bine 

aminte am avut  o prima plangere prealabila pe o strada lotul 1. Acesta e lotul 3. 

Acum, intrebarea mea este. Cazul ca principiu este identic?” 

  Alexandru Damian: „Nu este identic. Strada din octombrie a fost reglementata 

prin acest PUZ. Fiind vorba de modernizare strazi, au fost propuse spre modernizare 

niste strazi  existente din PUZ dar au fost propuse si strazi noi. Prin acest PUZ 

aprobat in 2021. Strada la acre a facut referire proiectul din luna octombrie  era 

reglementata prin acest PUZ. Deci, PUG-ul nu a prevazut-o. Cetateanul respectiv nu 

a fost, nu stiu, nu a fost anuntat. A solicitat revocarea tronsonului de strada din PUZ, 

lucru cu care noi am fost de acord. 

  In cazul acesta, strada a fost prevazuta si in 2014 in PUG si preluata de acest 

PUG. Domnul care a solicitat certificatul de urbanism pentru construire, initial asa a 

fost discutia, trebuia sa vina in timpul 2014 pana la aprobarea PUZ-ului, sa atace 

PUG-ul, in contextul in care in 2014 terenul lui era in extravilan.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Alte discutii? Supun la vot proiectul. Cine este 

pentru? Impotriva? Abtineri?” 

“Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 156/2022 

 

 Alexandru Damian: „Daca putem merge la proiectul de la Diverse. Este tot o 

plangere prealabila intr-o situatie oarecum similara. Diferenta dintre cele doua cazuri 

discutate si aceasta plangere prealabila initiata de domnul Popa Calin, Popa Ioan. Mai 

multi proprietari de terenuri din zona. Este un tronson de strada care a fost prevazut in 

PUZ-ul Alba Iulia – Micesti din 2008. In 2012 s-a anulat  printr-o documentatie de 

urbanism. Perioada 2012 – 2014 a fost prins in actualizare PUG. Inca PUG-ul era in 

avizare. In 2014 PUG-ul, varianta finala nu a prins acel plan urbanistic de anulare  a 

strazii respective. Deci, a ramas in 2014. PUZ-ul strazii aprobat anul trecut a preluat 

reglementarile din PUG. Este la diverse pentru ca este un caz special in care nu putem 

anula o strada care a fost prinsa  si prin PUZ si prin plan urbanistic. Iar dintr-o eroare, 

proprietarii de teren sunt de acord cu aceasta greseala. Printr-un PUZ, ei isi pot anula si 

incheia aceasta discutie cu terenul.” 

 

 Revine on line domnul consilier Ioan Fulea. 
 

  49. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 



,,CONSTRUIRE SPAȚII SERVICII, REALIZARE ACCESE ȘI ÎMPREJMUIRE” - 

intravilan Municipiul Alba Iulia, str. Viilor, nr. 27, Județul Alba, C.F. nr. 72377 Alba 

Iulia, elaborat la inițiativa beneficiarului S.C. MADINI INVESTIȚII S.R.L. 

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

hotărâre precum și raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul d-lui  Dumitru Nicolae Alexandru – presedinte  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. 

  Dumitru Nicolae Alexandru: ”Comisia  a avizat favorabil  acest proiect de 

hotărâre și  avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Alexandru Damian: „Se propune reglementarea unui teren. Este fix in spatele 

cladirii Pizaroti unde dezvoltatorul doreste sa realizezez niste depozite, cladiri cu 

functiuni de servicii, de proiectare. E functiune mixta in zona respectiva. PUD-ul a 

trecut de doua ori prin comisia de urbanism. In prima comisie au fost reglementate 

strazile pentru ca nu au fost foarte corect reglementate prin PUD. In varianta finala 

respecta toate avizele, respecta ghidul de elaborare a documentatiei de urbanism.” 

 Sergiu Nicolae Vartei: „Nu particip la dezbatere si la vot.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Alte discutii? Supun la vot proiectul. Cine este 

pentru? Impotriva? Abtineri?” 

“Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

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

dezbatere si la vot.” 

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 157/2022 

 

  50. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

,,CONSTRUIRE LOCUINȚE SEMICOLECTIVE ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ” 

- intravilan Municipiul Alba Iulia, str. Șiria, nr. 15, Județul  Alba, C.F. nr. 113245 Alba 

Iulia, elaborat la inițiativa beneficiarului S.C. SAGCOMPLET HOUSE S.R.L. 

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

hotărâre precum și raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul d-lui  Dumitru Nicolae Alexandru – presedinte  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. 

  Dumitru Nicolae Alexandru: ”Comisia  a avizat favorabil  acest proiect de 

hotărâre și  avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Alexandru Damian: „Suntem pe strada Siria. O strada perpendiculara pe Emil 

Racovita unde se doreste realizarea unui lot de locuinte semicolective. Si acest PUD a 

trecut de mai multe ori prin comisia de urbanism. In varianta prezentata azi se doreste 



realizarea a opt unitati de locuit. Sunt module de locuinte insiruite de fapt. Accesele 

la parcele se fac din strada Siria. Reglementarea locurilor de parcare se face pe 

proprietatea dezvoltatorului cu extindere strada Siria, astfel incat  circulatia pietonala 

sa nu fie ingreunata de accesul pe lot a masinilor proprii. Respecta reglementarile din 

zona.” 

  Nanu Dana Elisabeta: „Eu am vrut sa te intreb, Alex. E pe noul regulament sau 

pe vechiul? Tot pe vechiul?” 

  Alexandru Damian: „Este un certificat de urbanism eliberat anul trecut. Deci, 

mergem pe reglementarile vechi. Au fost ceva probleme legate de dimensiunea 

caselor.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: “Discutii? Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

“Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 158/2022 

 

 Alexandru Damian: „As mai avea si proiectul nr. 67.” 

  67. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu 

”Realizare acces,împrejmuire, construire stație ITP, service auto, magazin auto, 

parcare, amplasare totem și reclamă luminoasă” 

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

hotărâre precum și raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul d-lui  Dumitru Nicolae Alexandru – presedinte  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. 

  Dumitru Nicolae Alexandru: ”Comisia  a avizat favorabil  acest proiect de 

hotărâre și  avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Alexandru Damian: „Este un PUD Auto Valex. Motivul pentru care a fost pus 

pe ordinea de zi la suplimentare este, nu neaparat  dorinta beneficiarului  ci si faptul 

ca el este obligat prin contract sa se mute intr-un termen foarte rapid din actualul 

amplasament. Se muta pe strada Alexandru Ioan Cuza. Este vorba de construirea unui 

magazin auto.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: „Isi muta ce au.” 

  Alexandru Damian: „A fost si luna trecuta in consiliu. Nu a trecut.  Nu a avut 

un aviz de la Electrica privind distanta fata de linia de inalta tensiune. In momentul 

de fata are toate avizele. Documentatia este in regula. Specific acum in sedinta, la 

faza de consultare a publicului, vecinul de la nord  nu a fost de acord cu obictul 

investitiei. Zona fiind o zona mixta, la faza de autorizare o sa vedem ce se intampla.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Nu particip la vot.” 



  Raul Sebastian Tudorascu: “Discutii? Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 

Impotriva? Abtineri?” 

“Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

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

vot.”  

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 174/2022 

 

  51. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cesionării contractului de închiriere 

nr.42.329/2017 și a contractului de închiriere nr.42.276/2017 încheiate între 

Municipiul Alba Iulia și I.I.KASLER DIANA NICOLETA, de către locatar către 

I.I.KASLER IOAN 

  Se dă cuvântul d-lui Mihai Pripon – sef Birou licitatii, contracte - care prezintă 

proiectul precum și raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul domnului Ioan Fulea – presedinte 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.”  

  Mihai Pripon: „La proiectul 51 este vorba de aprobarea cesionarii de catre titularul 

contractului de inchiriere II Kasler Nicoleta catre II Kasler Ioan a celor doua contracte. 

Ati vazut. Dansii isi motiveaza pe eficientizarea activitatii. Cele doua contracte au ca 

obiect inchirierea locatiei pentru desfasurarea unor activitati de agrement, ca sa zic asa.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „O intrebare doar. Avand in vedere ca acel imobil a fost 

inchiriat in baza unei licitatii publice, nu se pune problema de caracter?” 

  Mihai Pripon: „Tocmai ca a fost licitatie publica. Am avut discutia si luna trecuta 

cand am avut un proiect similar. Nu am avut probleme cu Prefectura. Deocamdata.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii? Trecem la vot.  Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”  

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 159/2022 

 

  52. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de 

închiriere nr.13.545/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC B & B PROROX 

PROIECT SRL 



  Se dă cuvântul d-lui Mihai Pripon – sef Birou licitatii, contracte - care prezintă 

proiectul precum și raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul domnului Ioan Fulea – presedinte 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.”  

  Mihai Pripon: „Este vorba de o propunere de prelungire a unui contract de 

inchiriere. In raportul de specialitate vi s-au dat toate detaliile. Daca dumneavoastra 

doriti informatii suplimentare, va stau la dispozitie.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Eu as face un amendament. Ca odata cu prelungirea sa 

majoram si pretul acesta. Pentru ca pana acum la toate. Deci, majorare  s-a facut la toate 

contractele de genul acesta.” 

  Mihai Pripon: „Puteti face cum ati avut luna trecuta  cu renegocierea pretului in 

comisie.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Da. Exact in comisie, aceeasi chestiune. Prelungirea  cu 

conditia renegocierii pretului. Avand in vedere ca  a fost acum 10 ani 5 euro, eu as zice 

sa stabilim undeva la 8 sau 10 euro.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: „Sa plece de la 8 euro negocierea.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Sa stiti ca in comisie s-a ajuns si la 22 euro in anumite 

zone.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: „Inca odata amendamentul.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Sa se prelungeasca, sa se majoreze pretul de negociere, sa 

se negocieze pretul de inchiriere pornind de la 8 euro. Minim 8.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot amendamentul domnului consilier 

Vartei.  Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”  

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

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei si un vot impotriva Fulea Ioan.”

  

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul cu amendamentul votat.  Cine 

este pentru? Abțineri? Împotrivă?”  

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

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

Paul, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, 

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

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

Raul Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei si un vot impotriva Fulea 

Ioan.”  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 160/2022 

 

  Paraseste sedinta domnul consilier Ioan Fulea. 



 

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

imobil (teren) situat în Alba Iulia,str.Iașilor, FN 

  Se dă cuvântul d-lui Mihai Pripon – sef Birou licitatii, contracte - care prezintă 

proiectul precum și raportul de specialitate.  

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

de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public 

şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.  

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

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  

  Mihai Pripon: „Aprobarea vanzarii prin negociere directa a unei parcele de 38 mp. 

Aflata in curtea proprietatii familiei Boca. Pretul minim de pornire pe care il propunem 

este de 2580 euro la care se adauga TVA. Aceasta fiind valoarea de piata care este cu 

putin mai mare decat valoarea de inventar a imobilului.”  

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

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

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, 

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

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

Sebastian, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 161/2022 

 

  54. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de expertiză tehnică 

extrajudiciară efectuată în Dosar nr.6286//176/2021 aflat pe rol la Judecătoria Alba 

Iulia 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – sef Serviciu comuniatr pentru cadastru si 

agricultura - care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.  

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

avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public şi 

privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.  

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

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Alexandru Nicola: „Avem un raport de expertiza extrajudiciara cu privire la 

rectificarea de suprafata a doua imobile situate in Partos, pe strada Dacilor, nr. 26 si 

28. In urma verificarilor pe hartile topografice nu s-a constatat nici o suprapunere, 

motiv pentru care propunem insusirea raportului de expertiza.” 

  Sergiu Nicolae Vartei: „Nu particip la vot.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

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

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, 



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

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

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

vot.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 162/2022 

 

  Paraseste sala de sedinta domnul consilier Sandu Cornel Stelian si domnul 

consilier Alin Stanciu. 
 

  55. Proiect de hotărâre  privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba 

Iulia asupra unor imobile aferente străzii Milenium 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – sef Serviciu comuniatr pentru cadastru si 

agricultura - care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.  

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

de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public 

şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.  

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

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Alexandru Nicola: „Avem o donatie a 12 terenuri aflate pe strada Milenium. Se 

respecta reglementarile urbanistice.” 

  Medrea Bogdan: „Nu particip la vot.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu  16 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu,  Medrea Petru Gabriel, 

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

Raul Sebastian Tudorașcu,  Sergiu Nicolae Vârtei, Vâlcan Marcela. Domnul consilier 

Medrea Bogdan nu a participat la vot.” 

   

 S-a adoptat Hotărârea nr. 163/2022 

 

  Revine in sala de sedinta domnul consilier Sandu Cornel Stelian.  
 

  56. Proiect de hotărâre  privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba 

Iulia asupra unui imobil (curti constructii), situat în Alba Iulia, strada Emil Racoviță, 

nr.31 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – sef Serviciu comuniatr pentru cadastru si 

agricultura - care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.  

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

avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public şi 

privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.  

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

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   



  Alexandru Nicola: „Tot o donatie. Terenul aferent blocurilor situate pe Emil 

Racovita, nr. 31. Este vorba de aproximativ 200 – 220 de parcari pe care o sa le 

incasam dupa un an.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

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

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu,  Medrea Bogdan, 

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

Antoniu, Rotar Corina, Raul Sebastian Tudorașcu,  Sandu Cornel Stelian, Sergiu 

Nicolae Vârtei, Vâlcan Marcela.” 

   

 S-a adoptat Hotărârea nr. 164/2022 

 

  57. Proiect de hotărâre  privind înscrierea dreptului de proprietate a 

municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil (drum), str. Pinului 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – sef Serviciu comuniatr pentru cadastru si 

agricultura - care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.  

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

avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public şi 

privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.  

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

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Alexandru Nicola: „Avem o documentatie de prima inscriere a strazii Pinului.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

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

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu,  Medrea Bogdan, 

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

Antoniu, Rotar Corina, Raul Sebastian Tudorașcu,  Sandu Cornel Stelian, Sergiu 

Nicolae Vârtei, Vâlcan Marcela.” 

   

 S-a adoptat Hotărârea nr. 165/2022 

 

  Revine in sala de sedinta domnul consilier Alin Stanciu. 
 

  58. Proiect de hotărâre  privind însușirea documentației tehnice de alipire și 

înscriere a dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia - domeniul privat asupra 

unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, Bulevardul Transilvaniei, lângă bloc 20 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – sef Serviciu comuniatr pentru cadastru si 

agricultura - care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.  

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

avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public şi 

privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.  



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

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Alexandru Nicola: „Avem o documentatie tehnica de alipire a cinci imobile 

situate pe bulevardul Transilvaniei.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

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

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu,  Medrea Bogdan, 

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

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

Alin, Sergiu Nicolae Vârtei, Vâlcan Marcela.” 

   

 S-a adoptat Hotărârea nr. 166/2022 

 

  59. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de expertiză tehnică 

judiciară efectuată în Dosar nr.2718/176/2021 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – sef Serviciu comuniatr pentru cadastru si 

agricultura - care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.  

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

avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public şi 

privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.  

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

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Alexandru Nicola: „Am avut acest proiect si luna trecuta. Este vorba de 

bulevardul Horea, unde am insusit varianta nr. 2 cu retragerile de la limita existenta 

cu vreo 3.60 metri.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

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

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu,  Medrea Bogdan, 

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

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

Alin, Sergiu Nicolae Vârtei, Vâlcan Marcela.” 

   

 S-a adoptat Hotărârea nr. 167/2022 

 

  60. Proiect de hotărâre privind revocarea art. 2 din Hotărârea nr. 473/2021 a 

Consiliului local în legătură cu însușirea documentației cadastrale de dezlipirea 

asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, zona Ampoi I 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – sef Serviciu comuniatr pentru cadastru si 

agricultura - care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.  

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

avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public şi 



privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.  

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

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Alexandru Nicola: „Este vorba de revocarea articolului nr. 2 din HCL nr. 

473/2021 unde s-a aprobat o conventie privind servitutea de acces si uz la utilitatile 

publice in favoarea Transelectrica SA. In urma controlului de legalitate  facut de catre 

Institutia Prefectului s-a constatat ca nu am motivat aceasta conventie, motiv pentru 

care propunem revocarea articolului. Noi, in luna februarie am avut proiectul nr. 55. 

Am propus trecerea in domeniul public si nu mai este nevoie de conventia aceasta, 

motiv pentru care propunem revocarea.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

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

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu,  Medrea Bogdan, 

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

Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Sergiu Nicolae Vârtei, 

Vâlcan Marcela si o abtinere Raul Sebastian Tudorașcu.” 

   

 S-a adoptat Hotărârea nr. 168/2022 

 

  61. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va 

conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada aprilie – 

iunie 2022 

  Se prezinta proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și  nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Dl Primar Plesa Gabriel: „Conform a ceea ce am stabilit la inceputul 

mandatelor ar urma grupul  PSD si inteleg  de la colegi ca o propun pe doamna Nanu. 

Doar atat vreau  sa va spun. Am avut niste discutii cu unii dintre consilieri. Eu o sa 

vad putin daca pe perioada de trei luni de zile vor ajunge sa conduca sedinta de 

consiliu fiecare dintre dumneavoastra. Posibil ca nu. Si vom vedea ce hotarare vom 

lua. Poate vom reduce la doua luni ori stabilim o proportie  in functie de grupul de 

consilieri.” 

  Raul Sebastian Tudorascu: „Alte propuneri pentru presedinte de sedinta avem?  

Va rog frumos sa faceti propunerea pentru doamna Nanu. Fac propunerea pentru 

peresedinte de sedinta doamna consilier Nanu Dana Elisabeta.” 

  Marius Filimon: „Sau pentru altcineva.” 

       Raul Sebastian Tudorascu: „Supun la vot proiectul de hotarare impreuna cu 

propunerea facuta. Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?” 



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

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu,  Medrea Bogdan, 

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

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

Alin, Sergiu Nicolae Vârtei, Vâlcan Marcela.” 

   

 S-a adoptat Hotărârea nr. 169/2022 

 

 Raul Sebastian Tudorascu: „Va propun o pauza de cinci minute.” 

 

  Raul Sebastian Tudorascu: „Reluam sedinta.” 

  62. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor 

obiecte de inventar și mijloace fixe 

  Se dă cuvântul d-lui Liviu Posteiu – consilier Serviciul voluntar pentru situatii de 

urgenta - care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.  

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

de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public 

şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.  

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

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Liviu Posteiu: „Buna ziua. Proiectul consta in casarea mijloacelor fixe si a 

obiectelor de inventar care au fost scoase din uz sau nu mai merg. S-au propus spre 

casare.” 

 

 Paraseste sedinta doamna consilier Oltean Larisa Sabina. 
 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

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

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu,  Medrea Bogdan, 

Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta , Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, 

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

Vâlcan Marcela.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 170/2022 

 

  63. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 40/2022 a Consiliului 

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

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

raza municipiul Alba Iulia, începând cu semestrul II al anului şcolar 2021 – 2022 

  Domnul viceprimar Marius Filimon prezinta proiectul de hotarare precum si 

raportul de specialitate.  

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



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

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

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

  Marius Filimon: „In urma unui ordin de ministru nr. 3073/2022 s-a stabilit ca 

beneficiarii burselor  sociale pot fi si alte categorii de elevi care nu erau prinse in 

prima varianta. Am fost obligati prin acest ordin sa marim numarul acestor burse, la 

solicitarea scolilor. Avem adresa de la fiecare, prin care ne-au solicitat sa marim 

numarul burselor sociale.” 

  Barbulet Narcisa Ioana: „Am vazut si sunt absolut de acord. S-a suplimentat si 

cu burse de merit solicitate de catre Colegiul Tehnic Alexandru Domsa. Si acum eu 

vrea sa propun suplimentarea numarului de burse de studiu, care sunt conditionate la 

fel, atat de medie cat si de venit. De exemplu, la Liceul Sportiv ultima medie, sunt 

doi copii cu aceeasi medie si se incadreaza si la venit. Probabil ca sunt si la alte scoli 

aceeasi situatie. Si as solicita si suplimentarea burselor de studiu.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Este vorba de o bursa.” 

  Narbulet Narcisa Ioana: „Si la HCC. Stiu ca si ei au cerut si pentru bursa de 

studiu. Aceeasi situatie. Doua burse suplimentare prin adresa care se afla deja la 

Primarie.  Nu am vazut-o atasata. Este sigur. Doua la HCC si una la Liceul Sportiv.” 

  Marius Filimon: „Daca erau solicitari, sigur le introduceam in proiect. Poate 

dupa ce s-a facut proiectul. Pentru urmatoarea sedinta facem proiect si se rezolva.” 

  Barbulet Narcisa Ioana: „La HCC sigur este solicitarea.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

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

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu,  Medrea Bogdan, 

Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, 

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

Vâlcan Marcela.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 171/2022 
       

       64. Diverse: 

  1. Raul Sebastian Tudorașcu: ”La Diverse avem de discutat raportul 

activității primarului municipiului Alba Iulia pentru anul 2021, înregistrat la Primăria 

Municipiului Alba Iulia sub nr. 32727/21. 03. 2022, pe care bănuiesc că  l-ați citit cu 

toții. ” 

   

  3. Raul Sebastian Tudorașcu: ”Avem Diverse 3. Adresa din partea Instituției 

Prefectului – Județul Alba, înregistrată la Primăria Municipiului Alba Iulia sub        

nr. 31353/16. 03. 2022. 

  Nanu Dana Elisabeta: ”E o adresă cu Skepsisul.” 

  Pleșa Gabriel Codru: ”Finanțare de 4 – 5 ani de zile. În același fel și acum ...” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Din nou trebuie să revocăm sau să modificăm și să 



completăm.” 

  Pleșa Gabriel: ”Nici nu vreau să comentăm asemenea ...” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Să completăm și să modificăm.” 

  Pleșa Gabriel: ”Dumneavoastră decideți.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Păi ... micul Skepsis.” 

  Marcel Jeler: ”În ședința viitoare.” 

  Pleșa Gabriel: ”Dacă considerați, luna viitoare venim cu un proiect. Încă odată.  

Eu cred că am zis-o și la cea extraordinară. Opt ani de zile finanțăm în același fel. 

Am avut controale ale Curții de Conturi. Vorbesc acum de Micul Prinț, că e exact la 

fel. Și acum nu mai e bună finanțarea. Trebuie pe 350. Nu înțeleg. Eu cred că 

reacționăm prea repede  emoțional și chiar  trebuie să stăm juridic și să avem ... Cum 

adică? Dacă ai avut controale ale Curții de Conturi, ai avut trecute prin atâtea filtre 

de ani de zile.  Acum s-a schimbat și nu mai există încadrare juridică? Deci, sincer vă 

spun. La fel este cu Skepsisul. Finanțăm ... nici nu mai știu. Patru, cinci ani. Sunt ani 

buni. La fel acum. Mai vedeți că nu e bine justificată juridic sau ce e.” 

  Marcel Jeler: ”O corectăm ca să nu ajungem în instanță.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Să știți că și varianta instanței funcționează.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Știți care este problema pe care noi o avem? În situația 

în care Prefectura alege să atace în instanță, ne suspendă hotărârea.” 

  Pleșa Gabriel: ”Ne suspendă. Știu.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Dacă stăm să ne gândim că ar dura minim un an 

litigiul, finanțarea nu mai ajunge într-un an la beneficiar. Și atunci, tot proiectul își 

pierde scopul.” 

  Pleșa Gabriel: ”De când am început mandatul cu noul consiliu local, o singură 

dată  am fost în situația aceasta, dacă vă aduceți aminte. Cu Uniunea Arhitecților din 

România. Vă aduceți aminte? Ei, în momentul în care am trecut ca să terminăm 

litigiul acesta ca să nu mai pierdem vremea, pe filiala București. Pe București și nu 

pe ... Că se tot discuta de utilitate publică. S-a terminat. Nici nu a mai avut loc 

procesul. Deci, la o adică putem noi termina. Dar nu cred că se merge până acolo.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Dar ... nu. Eu mă refeream în ideea că ceea ce spune 

Prefectura este sută la sută adevărat sau legal sau temeinic. E clar că instanța de 

judecată e suverană în a hotărî. Doar că dacă ajungem acolo, s-ar putea să pierdem 

scopul proiectului. De asta e bine să preîntâmpinăm.” 

  

  65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță 

Publică al Poliției locale a Municipiului Alba Iulia, pentru anul 2022 

  Se da cuvantul domnului Calota Marin – Serviciul Politia Locala care prezinta 

proiectul de hotarare precum si raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și  nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 



   Calota Marin: ”Buna ziua. Prezint proiectul privind aprobarea Planului de 

Ordine și Siguranță Publică al Poliției locale a Municipiului Alba Iulia, pentru anul 

2022. Așa cum știți, anual conform articolului 29, alineatul 1, litera ”c” din legea 

poliției locale nr. 155/2010 prevede ca elaborarea planului de ordine  și siguranță 

publică de către comisia locală de ordine publică  împreună cu poliția locală, plan 

care face parte integrantă în planul unic de ordine și siguranță publică al municipiului 

Alba Iulia. Dacă sunt întrebări referitoare la acest plan.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Am o întrebare. Am vazut din procesul verbal de anul 

trecut că aproximativ 50%, 45% au fost sancțiuni cu avertisment scris. Ponderea este 

așa de mare  datorită avertismentelor pentru parcare? Știți că a fost la începutul 

anului 2021 o perioadă în care până se obișnuiau oamenii, se dădeau mai multe 

avertismente. Așa mi se pare mult ca jumătate din procesele verbale de sancționare 

contravențională să fie cu avertisment. Dacă asta e explicația, cumva aș putea să 

înțeleg.”   

  Calotă Marin: ”Parte din aceste avertismente sunt datorate începutului pe 

Hotărârea 235  referitoare la parcările publice, prin care noi în paralel cu somarea 

cetățenilor verbal sau prin presă, am mers și cu sancțiuni.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Am înțeles.” 

  Calotă Marin: ”O altă parte din avertismente sunt cele legate de sancțiunile 

date la legea  referitoare la eradicarea pandemiei prin care am considerat că e mai 

bine să avertizăm și să ducem o muncă de disciplină a populației prin aceste 

avertismente și nu amenzi.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Mai am o singură sugestie referitoare la acest proiect. 

Eu am sesizat, și mulți cetățeni au adus la cunoștință aspectul acesta, foarte multe 

persoane parchează mașinile  pe stradă în fața caselor. Cumva se îngreunează și 

traficul. E deranjant și pentru cei care tranzitează zona și pentru vecini. Ar trebui tot 

așa cu avertisment inițial. Dar ar trebui sa fie mai incisivi cumva colegii 

dumneavoastră. Pentru că mai ales unde sunt mai înguste străzile e o problemă foarte 

mare.” 

  Calotă Marin: ”Am înțeles. Pe o mare parte din străzi au și fost montate deja 

acele indicatoare de oprire interzisă. Se va trece și la marcaje rutiere care ne vor da și 

nouă dreptul ca să putem lua măsuri, atâta timp cât nu există ori marcaj ori indicator, 

nu putem lua măsuri. Și știți că e o problemă. Acum, cetățeanul știe, cunoaște de 

când nu mai avem procedură și auto de ridicat. Atunci, erau mult mai speriați și 

disciplinați pentru că știau că li se putea aplica această măsură care era foarte 

costisitoare și deranjantă pentru ei.” 

  Medrea Bogdan: ”Încă o chestiune. Dacă tot faceți sensuri unice pe anumite 

străzi pentru fluidizare. Trebuie să faceți prima dată ... să nu le transformăm  în 

parcări pe sensurile care rămân. Foarte multe străzi au devenit parcări  pe zonele care 

au rămas libere, ceea ce nu e ok.” 

  Dumitru Nicolae Alexandru: ”Într-adevăr, să știți că de foarte multe ori există 

posibilitatea ca cetățenii să își parcheze  mașina în interiorul curților  și au această 

posibilitate, au acces, dar preferă totuși să le lase în fața curții.  De cele mai multe 

ori, nu doar în fața curții parcate  pe trotuar ci pe partea carosabilă. Ci în proporție de 

sută la sută pe partea carosabilă decât pe trotuar. Și vă dau exemplul străzii Gheorghe 



Doja, lângă numerele 11 și 17, veșnic sunt aceleași trei mașini, care deși este chiar și 

o curbă mică, aceleași mașini, același proprietar, sunt parcate veșnic acolo. În fiecare 

dimineață se face coloană de mașini care încearcă să treacă și nu pot de aceleași 

mașini. Repet. Există posibilitatea ca acele persoane să își parcheze mașinile în 

interiorul curților. Acele persoane trebuie, nu avertizate. Trebuie sancționate pentru 

că este singurul mod în care putem educa.” 

  Sandu cornel Stelian: ”aceeași problemă și pe Toporașilor.” 

  Pleșa Gabriel: ”Nu. De două zile nu.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Suntem de toată minunea cu sensurile astea. Acolo 

soluția era cu circulația în ambele sensuri.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Haideți să depășim momentul. Am transmis problemele 

noastre reprezentantului Poliției locale.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

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

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu,  Medrea Bogdan, 

Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, 

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

Vâlcan Marcela.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 172/2022 

      

  66. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul 

Hotărârii nr. 467/2021  

  Se dă cuvântul d-lui consilier Sergiu Nicolae Vartei – secretar comisie - care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  

favorabil acest proiect de hotărâre. 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și  nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Marius Filimon: ”Prezint eu proiectul de hotărâre pentru că nu e nimeni de la 

Clubul Sportiv.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Mulțumim frumos! Supun la vot proiectul.  Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?”  

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

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu,  Medrea Bogdan, 

Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, 

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

Vâlcan Marcela.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 173/2022 

 



  68. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI  ENERGETICE  A  CLĂDIRILOR   REZIDENȚIALE  DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA – BLOC  13 A” și participarea la Planul Național de 

Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

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

prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

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

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

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

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."   

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Trebuie să fac o precizare. De la nr. 68 la nr. 81 

proiectele sunt la fel. Discutăm acum și după aceea votăm.”  

  Crina Dumitrescu: ”Doar câteva precizări. De fapt ați văzut. PNRR-ul, așa cum 

totuși se aștepta într-un mod optimist să se lanseze în 1 aprilie. Unele componente se 

lansează într-adevăr. Este vorba de componenta 5 – valul renovării, unde noi putem 

să intrăm cu renovare moderată și aprofundată. Dar toate proiectele pe care le aveți 

acum, sunt legate de fapt de renovare moderată. Asta înseamnă că tot ceea ce 

propunem noi ca și măsuri de eficintizare energetică sunt până la 60% cu reducere de 

consum energetic. Între 30% și 60%. Așa suna ghidul. Daca cum ați văzut în 

materiale, toate sunt aproape de 60%. Măsurile care sunt în general propuse sunt 

legate de anvelopare, ceva legat de partea de mansardare.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

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

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu,  Medrea Bogdan, 

Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, 

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

Vâlcan Marcela.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 175/2022 

 

  69. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN 

CLĂDIRILE PUBLICE CU DESTINAȚIE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT -

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11” si participarea la Planul Național 

de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

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

prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

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

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

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

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."   



  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

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

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu,  Medrea Bogdan, 

Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, 

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

Vâlcan Marcela.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 176/2022 

 

  70. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR  REZIDENȚIALE  DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA – BLOC 24 SC A+B”  și participarea la Planul Național 

de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

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

prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

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

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

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."    

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

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

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu,  Medrea Bogdan, 

Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, 

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

Vâlcan Marcela.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 177/2022 

 

  71. Proiect de hotărâre privindaprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR  REZIDENȚIALE  DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA – BLOC 23 SC A+B”  și participarea la Planul Național 

de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

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

prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

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

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

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

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."   

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? 



Împotrivă?”  

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

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu,  Medrea Bogdan, 

Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, 

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

Vâlcan Marcela.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 178/2022 

 

  72. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE  A CLĂDIRILOR   REZIDENȚIALE  DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA – BLOC 11 B ” și participarea la  Planul Național de 

Redresare și Reziliență,Componenta 5- Valul renovării 

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

prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

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

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

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

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."   

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

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

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu,  Medrea Bogdan, 

Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, 

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

Vâlcan Marcela.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 179/2022 

 

  73. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN 

CLĂDIRILE PUBLICE CU DESTINAȚIE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT -

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12” si participarea la Programul 

National de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

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

prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

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

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

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

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? 



Împotrivă?”  

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

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu,  Medrea Bogdan, 

Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, 

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

Vâlcan Marcela.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 180/2022 

 

 74. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR  REZIDENȚIALE  DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA – BLOC 26 -27  SC A+B”  și participarea la Planul 

Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul renovării 

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

prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

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

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

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."   

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

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

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu,  Medrea Bogdan, 

Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, 

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

Vâlcan Marcela.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 181/2022 

 

  75. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE  A CLĂDIRILOR   REZIDENȚIALE  DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA – BLOC 11 A ” și participarea la Planul Național de 

Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

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

prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

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

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

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

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."    

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  



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

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu,  Medrea Bogdan, 

Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, 

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

Vâlcan Marcela.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 182/2022 

 

  76. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA–BLOC A3 – A8” și participarea la Planul Național de 

Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

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

prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

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

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

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

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."   

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

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

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu,  Medrea Bogdan, 

Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, 

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

Vâlcan Marcela.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 183/2022 

 

  77. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI  ENERGETICE A CLĂDIRILOR  REZIDENȚIALE  DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA–BLOC M1,  M2” și participarea la  Planul Național de 

Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

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

prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

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

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

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

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."   

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

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



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

Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu,  Medrea Bogdan, 

Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, 

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

Vâlcan Marcela.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 184/2022 

 

  78. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI  ENERGETICE A CLĂDIRILOR  REZIDENȚIALE  DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA–BLOC C1, C2, C3” și participarea la Planul Național 

de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

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

prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

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

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

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."   

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

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

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu,  Medrea Bogdan, 

Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, 

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

Vâlcan Marcela.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 185/2022 

 

  79. Proiect de hotărâre privind  aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA 

EFICIENȚEI  ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN 

MUNICIPIUL  ALBA IULIA – BLOC 28” și participarea la Planul Național de 

Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

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

prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

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

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

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

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."   

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

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

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



Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu,  Medrea Bogdan, 

Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, 

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

Vâlcan Marcela.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 186/2022 

 

  80. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea depunerii proiectului 

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR  REZIDENȚIALE 

DIN MUNICIPIUL  ALBA IULIA – BLOC 25 SC A+B”  și participarea la Planul 

Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

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

prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

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

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

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

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."   

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

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

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu,  Medrea Bogdan, 

Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, 

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

Vâlcan Marcela.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 187/2022 

 

  81. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “RENOVAREA 

ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE-COLEGIUL NAȚIONAL 

HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN DIN MUNCIPIUL ALBA IULIA” si participarea la 

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării 

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

prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

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

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

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."   

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

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

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

Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu,  Medrea Bogdan, 



Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, 

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

Vâlcan Marcela.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 188/2022 

 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu sunt, declar 

şedinţa închisă.” 

 

    Alba Iulia,  30 martie  2022 

 

 

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        SECRETAR general 

                        Consilier                                                     Marcel Jeler  

                  Raul Sebastian Tudorașcu    


