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PROCES VERBAL

Încheiat azi 31 august 2021 în cadrul şedinţei ordinară publică a Consiliului
Local al municipiului  Alba-Iulia.
 Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.   1469/2021 a  Primarului
municipiului Alba Iulia, publicată în ziarul local Unirea în data de  26 august 2021.
 Lucrările şedinţei ordinară a Consiliului Local sunt publice.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Avem un consilier în sistem on line. Să se menționeze
în procesul verbal. Să se menționeze votul dânsului.”
 Marcel Jeler: ”În ceea ce privește  votul on line  este absolut  corect și legal.”

Marcel: ”La ședință sunt prezenți un număr de 18 consilieri. Lipsesc domnii
consilieri  Dumitru Nicolae  Alexandru,  Marean Claudiu  și  Popescu Antoniu  Emil.
Domnii  consilieri  au  anunțat  că  nu  vor  participa  la  ședința  de  consiliu.  Domnul
consilier Holhoș Teodor participă la ședința de consiliu în regim de videoconferință.
În  consecință, modalitatea  de  vot  pentru  această  ședință,  pentru  domnul  consilier
Holhoș  Teodor,  va  fi  prin  exprimare  verbală. Așadar,  ședința  noastră  este  legal
constituită.”

  Supun la vot  procesul verbal, dacă nu aveți contestații pe marginea lui, al
ședinței anterioare.  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot,  acesta  a  fost  votat cu 18 voturi  pentru  Narcisa  Ioana
Bărbuleț, Marius Filimon, Paul Victor Florea,  Ionela Gavrilă Paven, Teodor Holhoș,
Ioan Fulea, Ionuț Horșa, Ioan Gabriel Lupea, Bogdan Medrea, Petru Gabriel Medrea,
Dana Elisabeta Nanu, Sabina Larisa Oltean, Corina Rotar, Cornel Stelian Sandu, Alin
Stanciu, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”

Marcel Jeler: ”Dau cuvântul domnului președinte ales Paul Victor Florea.”
Paul Victor Florea: ”Vă propun modalitatea de vot pentru această ședință votul

deschis prin ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supusă la vot,  propunerea a fost  votată  cu 18 voturi pentru  Narcisa
Ioana Bărbuleț, Marius Filimon, Paul Victor Florea,  Ionela Gavrilă Paven, Teodor
Holhoș, Ioan Fulea, Ionuț Horșa, Ioan Gabriel Lupea, Bogdan Medrea, Petru Gabriel
Medrea, Dana Elisabeta Nanu, Sabina Larisa Oltean, Corina Rotar, Cornel Stelian
Sandu,  Alin  Stanciu,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,  Sergiu  Nicolae  Vârtei,  Marcela
Vâlcan.”

Paul  Victor  Florea:  ”Domnilor  consilieri,  doresc  să  precizez  faptul  că,  la
lucrările  şedinţei  noastre   participă:    domnul  Primar  Pleșa  Gabriel, d-na  Maria
Seeman – manager public, dl. Călin Badiu – director Direcția venituri, d-na Adina
Gădălean  –  director  Căminul  pentru  persoane  vârstnice  Alba  Iulia,  d-na  Andreea
Giurgiu – consilier Compartiment învățământ, proceduri administrative,  dl.  Daniel
Stan – director Direcția tehnică,  d-na Crina Dumitrescu – director Direcția Programe,
d-na Claudia Cânța – șef  Serviciu investiții  și  lucrări publice,  dl.  Lucian Suciu –



consilier Serviciu administrare drumuri și utilități publice,  dl. Damian Alexandru –
arhitect șef, d-na Mioara Bogdan – șef Serviciu administrarea domeniului public și
privat, dl.  Alexandru  Nicola  –  şef  Serviciu  public  comunitar  pentru  cadastru  şi
agricultură, d-na Mihaela        Petcu – consilier Serviciul administrație publică locală,
juridic, contencios,  d-na Bucur Beatrice  -  precum şi presa.”
 Pleșa Gabriel: ”Pe ordinea de zi avem 30 de proiecte.  Suplimentar au fost
introduse 4 proiecte:
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare
între Municipiul Alba Iulia, Inspectoratul Școlar Județean Alba și Ordinul Asistenților
Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Alba,
pentru implementarea de programe de educație pentru sănătate în școli „Mâinile mici
pot salva vieți”, în anul școlar 2021 – 2022.
 33.  Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  încheierii  unui  act  adițional  la
contractul  de concesiune nr.56222/2020 încheiat între municipiul  Alba Iulia și  SC
Social&Business Development SRL.
 34.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  unui  act  adițional  la
contractul  de concesiune nr.56193/2020 încheiat între municipiul  Alba Iulia și  SC
Begli Event SRL.
 35.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  unui  act  adițional  la
contractul  de  concesiune  nr.56119/2020  încheiat  între  municipiul  Alba  Iulia  și
Asociația Excelența Apulum Alba Iulia.
 Proiectul  de  hotărâre  nr.  5  privind  modificarea  Hotărârii  nr.  207/2020  a
Consiliului local a fost retras de pe ordinea de zi.
 Supun  aprobării  dumneavoastră  proiectul  ordinii  de  zi  cu   modificările  și
completările aduse. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?” 
 „Fiind supus la vot,  acesta a fost votat  cu 18 voturi pentru  Narcisa Ioana
Bărbuleț, Marius Filimon, Paul Victor Florea,  Ionela Gavrilă Paven, Teodor Holhoș,
Ioan Fulea, Ionuț Horșa, Ioan Gabriel Lupea, Bogdan Medrea, Petru Gabriel Medrea,
Dana Elisabeta Nanu, Sabina Larisa Oltean, Corina Rotar, Cornel Stelian Sandu, Alin
Stanciu, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
 Marcel Jeler: ” Dacă vă găsiți în una din situațiile în care nu puteți lua parte la
deliberare și la adoptarea hotărârilor, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude
până la gradul al patrulea inclusiv, aveți un interes patrimonial în problema supusă
dezbaterilor consiliului local vă rog să le precizați acum.”
 Sandu  Cornel  Stelian:  ”La  proiectul  nr.  15. Proiect  de  hotărâre  privind
aprobarea trecerii imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Militari, nr.3, înscris
în  CF  nr.  114426  Alba  Iulia,  din  domeniul  public  al  Municipiului  Alba  Iulia  în
domeniul public al Statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Educației
prin Inspectoratul Școlar Județean și Palatul Copiilor Alba Iulia precum și la proiectul
nr. 29  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  încheierii  Protocolului  de Colaborare
între Municipiul Alba Iulia, Inspectoratul Școlar Județean Alba și Ordinul Asistenților
Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Alba,
pentru implementarea de programe de educație pentru sănătate în școli „Mâinile mici
pot salva vieți”, în anul școlar 2021 – 2022,  nu particip la dezbatere și la vot.”
 Medrea  Bogdan:  ”La  proiectul  nr.  12  privind  aprobarea  participării  la



finanțarea obiectivului ”Extindere rețele electrice de distribuție pe str. Theodor Aman,
din Municipiul Alba Iulia” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici, nu particip la
dezbatere și la vot.”
 Sergiu Nicolae Vârtei:  ”La proiectul  nr.  20 privind revocarea Hotărârii   nr.
259/2021  a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, nu particip la dezbatere și la
vot.”   

Pleșa Gabriel: ”Și acum vă prezint următoarea

         ORDINE DE ZI: 

 1.  Proiect de hotărâre privind  respingerea plângerii  prealabile formulate de
domnul Safta Costel Adrian referitoare la modificarea HCL nr. 415/2019 
 2.  Proiect  de  hotărâre  privind  privind  modificarea  anexei  la  Hotărârea  nr.
12/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia 
 3.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  statului  de  funcții  al  Căminului
pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului
Alba Iulia  
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 216/2021 a Consiliului
local
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 207/2020 a Consiliului
local   
 6. Proiect de hotărâre privind înţelegerea de cooperare între municipiul Alba
Iulia, Județul Alba din România şi municipiul Cetinje din Republica Muntenegru
 7.  Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  unui  sprijin  financiar  Liceului
Tehnologic  “Alexandru  Domșa”  din  Alba  Iulia  pentru  implementarea  proiectului
"Încă o șansă la educație pentru tinerii NEETS din județul Alba"   
 8. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în proiectul
”Sănătate pentru toti 3/ Salute per Tutti 3” 
 9.  Proiect  de  hotărâre  privind  participarea  Municipiului  Alba  în  cadrul
proiectului " The connection between the Charter of Fundamental Rights of the EU
and the  Citizenship”  (ACRONIM :  EURIGHTS)  ,  finanțat  în  cadrul  programului
„Europa pentru cetățeni 2014 – 2020” 
 10.  Proiect  de  hotărâre  privind  participarea  Municipiului  Alba  în  cadrul
proiectului  "Craft  trades  and  glocal  approach",  finanțat  în  cadrul  programului
"Erasmus+"
 11. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 308/2020 a Consiliului
local 
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la finanțarea obiectivului
”Extindere rețele electrice de distribuție pe str. Theodor Aman, din Municipiul Alba
Iulia” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
 13. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 256/2021 a Consiliului
local  
 14.  Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  amplasării  pe  domeniul  public  al
stațiilor de reîncărcare autovehicule electrice   
 15.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  trecerii  imobilului  situat  în



municipiul  Alba  Iulia,  str.  Militari,  nr.3,  înscris  în  CF nr.  114426 Alba  Iulia,  din
domeniul public al Municipiului Alba Iulia în domeniul public al Statului, în vederea
dării  în  administrarea  Ministerului  Educației  prin Inspectoratul  Școlar  Județean și
Palatul Copiilor Alba Iulia    
 16.  Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  de  valabilitate  al
documentației  de urbanism fază PUD: ”Amplasare structură presostatică sezonieră
pentru acoperire teren de tenis, Alba Iulia, Bastionul SF. Elisabeta – Ravelunul SF.
Capistrano. Solicitant  Club Sportiv Mova prin Linca Ioan”,  aprobat prin art.5 din
Hotărârea nr. 361/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia 
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare
privind serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân
 18. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 259/2021 a Consiliului
local al municipiului Alba Iulia  
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de
concesiune nr.10502/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și Popescu Ioan
 20. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 273/2021 a Consiliului
local 
 21. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia,  strada Nucet
 22. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba
Iulia asupra unor imobile (drumuri), situate în Alba Iulia 
 23. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei  făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia,  strada Aleea Băișoara 
 24. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei  făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia,  strada Dumitru Stăniloaie
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui imobil (teren), din
domeniul   public  al  Municipiului  Alba  Iulia  și  administrarea  Consiliului  local  al
Municipiului  Alba  Iulia  în  domeniul  public  al  Județului  Alba  și  administrarea
Consiliului Județean Alba  
 26. Proiect de hotărâre privind documentația tehnică de dezmembrare a unui
imobil teren situat în Alba Iulia, Baza sportivă Pâclișa 
 27.  Proiect  de  hotărâre  privind documentația  tehnică  de  dezmembrare  unui
imobil (teren) situat în Alba Iulia, Stadion Micesti 
 28.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  cuantumului  burselor  și  numărul
acestora care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza
municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2021-2022 
 Initiatori, 

Consilieri  locali
Sandu Cornel Stelian
Filimon Marius 

 29.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  Protocolului  de
Colaborare între Municipiul Alba Iulia, Inspectoratul Școlar Județean Alba și Ordinul
Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România –
Filiala Alba, pentru implementarea de programe de educație pentru sănătate în școli
„Mâinile mici pot salva vieți”, în anul școlar 2021 – 2022  



 Initiatori, 
Consilieri  locali
Vîlcan Marcela
Filimon Marius  

 30. Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii profesionale de protecție a
populației civile pentru montarea schelelor și  a plaselor de siguranță anticădere la
condominiile din raza administrativ – teritorială a municipiului Alba Iulia, precum și
completarea Hotărârii nr. 255/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia  -
proiectul este retras de pe ordinea de zi.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare
între Municipiul Alba Iulia, Inspectoratul Școlar Județean Alba și Ordinul Asistenților
Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Alba,
pentru implementarea de programe de educație pentru sănătate în școli „Mâinile mici
pot salva vieți”, în anul școlar 2021 – 2022.
 33.  Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  încheierii  unui  act  adițional  la
contractul de concesiune nr.56222/2020 încheiat între municipiul  Alba Iulia și  SC
Social&Business Development SRL.
 34.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  unui  act  adițional  la
contractul de concesiune nr.56193/2020 încheiat între municipiul  Alba Iulia și  SC
Begli Event SRL.
 35.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  unui  act  adițional  la
contractul  de  concesiune  nr.56119/2020  încheiat  între  municipiul  Alba  Iulia  și
Asociația Excelența Apulum Alba Iulia.  
 

1.  Proiect de hotărâre privind  respingerea plângerii  prealabile formulate de
domnul Safta Costel Adrian referitoare la modificarea HCL nr. 415/2019 

Se dă cuvântul domnului Călin Badiu – director Direcția venituri care prezintă
proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi  disciplină,  relaţii  cu publicul,  probleme ale minorităţilor,  apărarea ordinii  publice,
respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţeneşti a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Călin Badiu: ”Este vorba de domnul Safta Cornel care a făcut o plângere. Propun
respingerea plângerii prealabile a domnului Safta.”
 Paul  Victor  Florea:   ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 „Fiind supus  la  vot,  acesta  a  fost  votat cu  17 voturi  pentru   Narcisa  Ioana
Bărbuleț, Marius Filimon, Paul Victor Florea,  Ionela Gavrilă Paven, Teodor Holhoș,
Ionuț  Horșa,  Ioan  Gabriel  Lupea,  Bogdan  Medrea,  Petru  Gabriel  Medrea,  Dana
Elisabeta  Nanu,  Sabina  Larisa  Oltean,  Corina  Rotar,  Cornel  Stelian  Sandu,  Alin
Stanciu,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,  Sergiu  Nicolae  Vârtei,  Marcela  Vâlcan   și  o
abținere Ioan Fulea.”



 
 S-a adoptat Hotărârea nr.  323/2021

 2.  Proiect  de  hotărâre  privind  privind  modificarea  anexei  la  Hotărârea  nr.
12/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia. 

Se dă cuvântul doamnei Andreea Giurgiu – consilier Compartiment  proceduri
administrative,  învătământ care prezintă  proiectul  de hotărâre precum şi  raportul  de
specialitate
 Se dă cuvântul d-nei Rotar Corina care prezintă raportul de avizare din partea
Comisiei  Consiliului  local  pentru  activități  științifice,  învățământ,  cultură,  sănătate,
protecție socială, culte, sport, agrement, turism și protecția copilului.

Rotar Corina: ”Comisia a avizat  favorabil  acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 
 Andreea  Giurgiu:  ”Având  în  vedere  schimbarea  denumirii  Grădiniței  Lumea
Ștrumfilor, se impune și în rețeaua școlară. Vechea cu noua.”  

Paul  Victor  Florea:  „Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 18 voturi pentru  Narcisa Ioana
Bărbuleț, Marius Filimon, Paul Victor Florea,  Ionela Gavrilă Paven, Teodor Holhoș,
Ioan Fulea, Ionuț Horșa, Ioan Gabriel Lupea, Bogdan Medrea, Petru Gabriel Medrea,
Dana Elisabeta Nanu, Sabina Larisa Oltean, Corina Rotar, Cornel Stelian Sandu, Alin
Stanciu, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 324/2021

3.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  statului  de  funcții  al  Căminului
pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului
Alba Iulia  
 Se dă cuvântul  doamnei  Adina Gădălean – director  Căminul  pentru persoane
vârstnice Alba Iulia  care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi  disciplină,  relaţii  cu publicul,  probleme ale minorităţilor,  apărarea ordinii  publice,
respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţeneşti a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 
 Adina  Gădălean:  ”Vrem să  modificăm în  statul  de  funcții  prin  transformarea
postului de muncitor mecanic în post de instalator. Este imperios necesar.”
 Paul  Victor  Florea:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul   a fost votat  cu 18 voturi pentru Narcisa Ioana
Bărbuleț, Marius Filimon, Paul Victor Florea,  Ionela Gavrilă Paven, Teodor Holhoș,
Ioan Fulea, Ionuț Horșa, Ioan Gabriel Lupea, Bogdan Medrea, Petru Gabriel Medrea,
Dana Elisabeta Nanu, Sabina Larisa Oltean, Corina Rotar, Cornel Stelian Sandu, Alin



Stanciu, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
  
 S-a adoptat Hotărârea 325/2021

 Părăsește sala de ședință domnul consilier Medrea Petru Gabriel.

 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 216/2021 a Consiliului
local
 Se dăcuvântul Delia Cristescu – director executiv 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.”
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi  disciplină,  relaţii  cu publicul,  probleme ale minorităţilor,  apărarea ordinii  publice,
respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţeneşti a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Sandu Cornel Stelian: ”La punctul 7 se punctează acolo, la nivelul studiilor. Și la
7.3 sunt 15 puncte pentru școala profesională și la 7.4 sunt 20 de puncte pentru liceu.
Mie mi se pare că fiecare are o meserie, lucrează onorabil, își câștigă existența. Nu aș
face o diferență între liceu și școală profesională. Le-aș puncta la fel. Oricum, școala
profesională e un pic marginalizată. Eu le-aș puncta la fel. Ori 15 ori 20.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Rațiunea e bună. Ideea este cum facem? Că amendamente
nu mai putem face la momentul acesta.”
 Sandu Cornel Stelian: ”De ce?”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Trebuia scris înainte de ședință.”
 Bogdan Medrea: ”Amendamentele se pot face oricând în timpul ședinței.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Cine zice? Există ordinul de ministru care spune că se fac
în scris până în ziua ședinței.”
 Marcel Jeler: ”Am avut o discuție cu doamna Mirela Popescu de la Prefectură
care ne-a certificat  că asta e varianta corectă.  Acel  ordin este un act  normativ care
modifică codul administrativ. Nu noi am făcut treaba asta ci guvernul. Ca urmare, este
luat de bun și trebuie urmat obligatoriu, în sensul că amendamentele se depun până la
data ședinței în scris iar în ședință  nu se mai pot aduce amendamente  decât corecturi de
ordin lingvistic și nu știu ce. Și noi nu putem să facem altfel.”
 Bogdan Medrea: ”Și ce facem cu proiectele suplimentare?”
 Pleșa Gabriel: ”Au intrat în comisie.”
 Nanu Dana elisabeta: ”Un ordin e mai tare ca o ordonanță?”
 Marcel Jeler: ”Da. E mai tare. Deci, astea sunteți obligați să le urmați întocmai. Iar
varianta pe care se pregătește domnul consilier sau viceprimar Filimon  să o spună, nu



este îmbrățișată. Deci, noi va trebui în regulamentul de organizare și funcționare, va
trebui să prindem obligatoriu amendamentele în forma scrisă. Atât și nimic mai mult.”
 Marius Filimon: ”Dacă îmi dați voie, Am mai avut discuții și cu domnul Jeler  și
am o părere opusă. Ordinul la care se face referire prezintă  niște modele recomandate,
orientative ale regulamentului Consiliului local.  Dacă e orientativ, nu înseamnă că e
obligatoriu din punctul meu de vedere. Și cred că este o greșeală de interpretare pentru
că un ordin nu poate să bată un cod administrativ. Iar în codul administrativ scrie clar
cum se desfășoarăședințele de consiliu și cum se fac amendamentele. Consilierii locali
pot să facă amendamente de formă sau de fond. Este părerea mea și cred că e corectă. Și
am mai discutat și cu oameni care se pricep.” 
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”O completare la ceea ce zicea Marius. Noi, la ora
actuală în regulamentul de organizare a Consiliului local, avem votat așa ceva?”
 Marcel Jeler: ”Urmează să fie. Acum se lucrează.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Dacă noi nu avem în regulament treaba aceasta, cine
ne poate impune?”
 Marcel Jeler: ”Prefectura. Pentru că în adresele care ne-au fost trimise, deja ne-au
imputat faptul că la unul din proiectele de luna trecută a fost făcut un amendament în
timpul ședinței.”
 Marius  Filimon:  ”Domnule  președinte!  Un minut  mai  vorbesc!  Ca  să  putem
debloca  această  situație,  intrăm încă  într-o  discuție  cu  Prefectura,  că  totuși  cred că
doamna Popescu  a greșit  când a făcut acea adresă către noi. Nu poate să bată un ordin
un cod administrativ. Și nu este democratic.”
 Marcel Jeler: ”Acea adresă este făcută de domnul Prefect Nicolae Albu.”
 Paul  Victor  Florea:  ”Putem propune  întoarcerea  la  comisie  și  în  următoarea
ședință  venim cu amendamentele necesare. Așa cred că este metoda legală.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Eu zic că avem alte soluții. Votăm, atacă în contencios
Instituția Prefectului, se pronunță instanța și vedem. Nu putem tranșa noi acum dacă este
legal sau nu.”
 Marcel Jeler: ”Eu mi-am făcut datoria asta  ca să vă informez. Am avut discuția
aceasta azi și cu domnul primar. Putem încerca și varianta respectivă, chiar dacă din
punctul  meu  de  vedere  mă  gândesc  ce  o  să  fac  cu  semnătura  de  legalitate  pentru
hotărârea respectivă.  O semnez atunci, o lăsăm să meargă în contencios și vedem ce
decide instanța.”
 Pleșa Gabriel: ”Eu zic în felul următor. Putem să mergem să facem amendamente
în această ședință iar de la ședința următoare să știm exact. Dar s-ar putea să ne respingă
la legalitate. Deci, la ora asta ori renunțați la amendamentele care nu au fost depuse în
scris, ori faceți amendamente cu consecințele care vor fi.. Nu o să fie atât de grave.”
 Bogdan  Medrea:  ”Propunerea  ar  fi  să  băgăm  într-o  ședință  modificarea  de
regulament și vedem Prefectura dacă o atacă sau nu. Și mergem mai departe.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Întrebarea mea pentru domnul secretar. Domnul secretar!
Dacă noi aprobăm un regulament  care nu respectă întru totul  acest model orientativ,
este nelegal sau nu?”
 Marcel Jeler: ”Aia ne-a confirmat Prefectura, că punctul de vedere al dânșilor, și
al meu este că trebuie să se facă amendamente în scris. Și trebuie să ținem cont. Ori,
caracterul  orientativ se pune începând de la ordinul ministrului, în sensul că putem să



adăugăm dar nu putem să schimbăm din ceea ce prevede ordinul.”
 Cornel Stelian Sandu: ”Eu nu cred că un ordin poate să modifice legea.”
 Marcel Jeler: ”Exact aia face.”
 Pleșa Gabriel: ”Dacă domnul consilier face acest amendament, poate să îl facă în
scris și să îl depună amendamentul.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Nu se poate! Trebuie înregistrat la secretariat la domnul
secretar.”
 Paul Victor Florea: ”Eu propun să respectăm acest ordin și să întoarcem aceste
proiecte în comisie și să le băgăm într-o ședință extraordinară.”
 Ionela  Gavrilă  Paven:  ”Sunt  de  acord cu domnul  Sandu.  Am făcut  parte  din
comisia  care a evaluat dosarele. Inițial nu se făcea această diferență de punctaj între
absolvenții de școală profesională și de liceu iar punctajele erau foarte, foarte apropiate.
Eu consider că este o propunere bună din partea comisiei   de modificare a acestui
criteriu de punctare care este mult mai obiectiv.”
 Cornel  Sandu  Stelian:  ”Eu,  ca  să  deblochez  chestiunea  aceasta  renunț  la
amendamentul aceste, la propunerea de egalitate.”
 Paul Victor Florea: ”Propun să votăm împreună, în sensul să retragem proiectele
pe care avem amendamente sau mergem înainte cu riscul de a le ataca Prefectura.”
 Cornel Sandu Stelian: ”Eu zic că e cea mai proastă propunere să le retragem!
Pentru că, atunci le dăm dreptate!”
 Ioan Fulea: ”Ca să putem schimba metoda, eu cred că ar trebui să avem  un
regulament votat corect. După vechiul regulament, noi nu mai trebuie să votăm nimic și
să facem amendamente în plenul ședinței!”
 Marcel Jeler: ”Să luați în calcul că, conform legilor existente, un act administrativ
adoptat de către Consiliul local cu încălcarea legii,  în momentul în care se va face
procedura prealabilă, este suspendat de drept.”
 Bogdan Medrea: ”Eu propun să funcționăm pe vechiul regulament.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Eu zic să găsim o cale de mijloc. Eu zic că sută la sută vor
ataca hotărârea respectivă cu amendamente.”
 Marcel Jeler: ”Ca să meargă treaba asta mai departe cu răul cel mai mic, și oricum
domnul Sandu și-a retras amendamentul, eu vă propun să votați așa cum este. Că dacă
va ataca în contencios, va fi suspendată de drept și oricum nu va produce efecte.”
 Nanu Dana Elisabeta: ”Sergiu! Din punctul tău de vedere, un ordin de ministru
este superior codului?”
 Sergiu Nicolae Vârtei:  ”Prin ordinul de ministru se  poate interpreta.  În codul
administrativ nu scrie niciunde că respectivele amendamente se pot face verbal.”
 Ionela Gavrilă Paven: ”Putem să le amânăm aceste proiecte iar până la ședința
următoare le putem pune pe hârtie.”
 Paul Victor Florea: ”Vă propun să trecem la vot.  Supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 16 voturi pentru Narcisa Ioana
Bărbuleț, Marius Filimon, Paul Victor Florea,  Ionela Gavrilă Paven, Teodor Holhoș,
Ioan Fulea, Ionuț Horșa, Ioan Gabriel Lupea, Bogdan Medrea, Petru Gabriel Medrea,
Dana Elisabeta Nanu, Sabina Larisa Oltean, Corina Rotar, Cornel Stelian Sandu, Alin
Stanciu,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,  Sergiu  Nicolae  Vârtei,  Marcela  Vâlcan  și  o



abținere Raul Sebastian Tudorașcu.”

 S-a adoptat Hotărârea  326/2021

 Revine în sala de ședință domnul consilier Medrea Petru Gabriel.
 
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 207/2020 a Consiliului
local   - proiectul este retras de pe ordinea de zi.
 
 Părăsește sala de ședință domnul consilier Ioan Fulea.

 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare
între Municipiul Alba Iulia, Inspectoratul Școlar Județean Alba și Ordinul Asistenților
Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Alba,
pentru implementarea de programe de educație pentru sănătate în școli „Mâinile mici
pot salva vieți”, în anul școlar 2021 – 2022.
 Se dăcuvântul Delia Cristescu – director executiv 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.” 
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi  disciplină,  relaţii  cu publicul,  probleme ale minorităţilor,  apărarea ordinii  publice,
respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţeneşti a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Delia Cristescu: ”Aș dori și eu să vă rog la proiect la articolul 3 să îmi permiteți să
fac o modificare de fond. Aici la articolul 3 la alineanul 3)Acordarea ajutorului financiar
de  la  alin.  (2)  se  efectuează  numai  pentru  copilul  care  nu  a  obținut  un  loc la
creșă/grădiniță  în  sistem  public  și  pentru  care  solicitantul  nu  a  refuzat  un  loc  la
creșă/grădiniță în sistem public, ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță organizate în
același  sistem. A rămas ”grădiniță în sistem public”.  Asta nu ar trebui să apară.  Să
anulăm acolo unde mai apare grădiniță în sistem public. Să rămână doar creșe.”
 Cornel Sandu Stelian: ”Eu zic să nu eliminăm acest paragraf.”
 Monica Dicoi: ”E numai pentru anul acesta!”
 Cornel Sandu Stelian: ”Atunci, așa trebuia să precizați de la început! Nu îmi mai
susțin amendamentul.”
 Paul Victor Florea: ”La acest proiect avem și un amendament al doamnei Rotar
Corina.”
 Corina  Rotar:  ”Amendamentul  se  referă  la  articolul  6  din  anexă.  Încetarea
acordării dreptului



 a)  la  împlinirea  de  către  copil  a  vârstei  de  3  ani,  în  situația  în  care  copilul
antepreșcolar  înscris în cadrul unei unități de educație timpurie împlinește vârsta  de trei
ani în timpul anului școlar, ajutor financiar, se va acorda până la   finalizarea anului
școlar 2021 – 2022 (inclusiv vacanțele), însă nu mai mult de împlinirea vârstei de 4 ani.
 b) decesul copilului
 Noi am avut o discuție în comisie. Am propus ca acest punct a) să se transforme în
2 puncte.  Și  atunci,  propun eliminarea  punctului  b)  din  textul  inițial  și  expandarea
punctului a) în două subpuncte: a și b. Cele pe care vi le-am citit. Logic, este corect ceea
ce am propus aici.”
 Paul Victor Florea: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de hotărâre
cu amendamentul propus. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentul  a fost votat cu 17 voturi pentru
Narcisa Ioana Bărbuleț, Marius Filimon, Paul Victor Florea,  Ionela Gavrilă Paven,
Teodor Holhoș,   Ionuț Horșa, Ioan Gabriel Lupea, Bogdan Medrea, Petru Gabriel
Medrea, Dana Elisabeta Nanu, Sabina Larisa Oltean, Corina Rotar, Cornel Stelian
Sandu,  Alin  Stanciu,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,  Sergiu  Nicolae  Vârtei,  Marcela
Vâlcan.”

 S-a adoptat Hotărârea  327/2021

 Părăsește sala de ședință domnul consilier Alin Stanciu.

 6. Proiect de hotărâre privind înţelegerea de cooperare între municipiul Alba
Iulia, Județul Alba din România şi municipiul Cetinje din Republica Muntenegru
 Se da cuvântul doamnei Maria Seeman – manager public care prezintă proiectul
de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi  disciplină,  relaţii  cu publicul,  probleme ale minorităţilor,  apărarea ordinii  publice,
respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţeneşti a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Maria Seeman: ”Această înfrățire este propusă din partea ambasadorului.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”De ce în proiect este înțelegere de cooperare și în
anexă este  acord de înfrățire?”
 Maria  Seeman:  ”Pentru  că  așa  e  procedura  impusă  de  legislație.  Sunt  două
ministere diferite care au impius această formulă.”  
 Sergiu Nicolae Vârtei:  ”Discuţii?  Nu sunt,  atunci  supun  la  vot  proiectul  de
hotărâre . Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 16 voturi pentru Narcisa Ioana
Bărbuleț, Marius Filimon, Paul Victor Florea,  Ionela Gavrilă Paven, Teodor Holhoș,
Ionuț  Horșa,  Ioan  Gabriel  Lupea,  Bogdan  Medrea,  Petru  Gabriel  Medrea,  Dana
Elisabeta  Nanu,  Sabina Larisa  Oltean,  Corina Rotar,  Cornel  Stelian  Sandu,   Raul
Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 



 
 S-a adoptat Hotărârea 328/2021

 Revine în sala de ședință domnul consilier Alin Stanciu.
 Părăsește sala de ședință domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu.
 Revine în sala de ședință domnul consilier Ioan Fulea.

 
 7.  Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  unui  sprijin  financiar  Liceului
Tehnologic  “Alexandru  Domșa”  din  Alba  Iulia  pentru  implementarea  proiectului
"Încă o șansă la educație pentru tinerii NEETS din județul Alba"    
 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: ”În preambul a fost o eroare materială.  A fost invocată o cerere
din partea Liceului HCC.”
 Paul  Victor  Florea:  „Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 17 voturi pentru  Narcisa Ioana
Bărbuleț, Marius Filimon, Paul Victor Florea,  Ionela Gavrilă Paven, Teodor Holhoș,
Ioan Fulea, Ionuț Horșa, Ioan Gabriel Lupea, Bogdan Medrea, Petru Gabriel Medrea,
Dana Elisabeta Nanu, Sabina Larisa Oltean, Corina Rotar, Cornel Stelian Sandu, Alin
Stanciu,  Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  329/2021

  8. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în proiectul
”Sănătate pentru toti 3/ Salute per Tutti 3” 
 Se  dăcuvântul  Maria  Seeman  –  manager  public care  prezintă  proiectul  de
hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
  Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi  disciplină,  relaţii  cu publicul,  probleme ale minorităţilor,  apărarea ordinii  publice,
respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţeneşti a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”



 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Copiii sunt de pe raza municipiului?”
 Maria Seeman: ”Da.”
 Paul  Victor  Florea:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 17 voturi pentru  Narcisa Ioana
Bărbuleț, Marius Filimon, Paul Victor Florea,  Ionela Gavrilă Paven, Teodor Holhoș,
Ioan Fulea, Ionuț Horșa, Ioan Gabriel Lupea, Bogdan Medrea, Petru Gabriel Medrea,
Dana Elisabeta Nanu, Sabina Larisa Oltean, Corina Rotar, Cornel Stelian Sandu, Alin
Stanciu,  Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  330/2021

 9.  Proiect  de  hotărâre  privind  participarea  Municipiului  Alba  în  cadrul
proiectului " The connection between the Charter of Fundamental Rights of the EU
and the  Citizenship”  (ACRONIM :  EURIGHTS)  ,  finanțat  în  cadrul  programului
„Europa pentru cetățeni 2014 – 2020” 
 Se  dă  cuvântul  doamnei  Maria  Seeman  –  manager  public  care  prezintă
proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
  Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi  disciplină,  relaţii  cu publicul,  probleme ale minorităţilor,  apărarea ordinii  publice,
respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţeneşti a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Paul  Victor  Florea:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?
  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 17 voturi pentru  Narcisa Ioana
Bărbuleț, Marius Filimon, Paul Victor Florea,  Ionela Gavrilă Paven, Teodor Holhoș,
Ioan Fulea, Ionuț Horșa, Ioan Gabriel Lupea, Bogdan Medrea, Petru Gabriel Medrea,
Dana Elisabeta Nanu, Sabina Larisa Oltean, Corina Rotar, Cornel Stelian Sandu, Alin
Stanciu,  Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  331/2021

 10.  Proiect  de  hotărâre  privind  participarea  Municipiului  Alba  în  cadrul
proiectului  "Craft  trades  and  glocal  approach",  finanțat  în  cadrul  programului
"Erasmus+"
 Se  dă  cuvântul  doamnei  Maria  Seeman  –  manager  public  care  prezintă
proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.



 Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
  Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi  disciplină,  relaţii  cu publicul,  probleme ale minorităţilor,  apărarea ordinii  publice,
respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţeneşti a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Paul  Victor  Florea:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 17 voturi pentru  Narcisa Ioana
Bărbuleț, Marius Filimon, Paul Victor Florea,  Ionela Gavrilă Paven, Teodor Holhoș,
Ioan Fulea, Ionuț Horșa, Ioan Gabriel Lupea, Bogdan Medrea, Petru Gabriel Medrea,
Dana Elisabeta Nanu, Sabina Larisa Oltean, Corina Rotar, Cornel Stelian Sandu, Alin
Stanciu,  Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”  
 
 S-a adoptat Hotărârea  332/2021 

 Revine în sala de ședință domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu.

Paul Victor Florea: ”Vă propun să facem o pauză de 10 minute.”

Paul Victor Florea: ”Cu acordul dumneavoastră, reluăm ședința.”

Părăsește ședința domnul consilier Holhoș Teodor.

 11. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 308/2020 a Consiliului
local  
  Se dăcuvântul doamnei 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."  
 Crina Dumitrescu: ”Prin acest proiect vă propun o completare a unei hotărâri
anterioare, Hotărârea nr. 308, prin care se aprobă participarea la proiectul  IRIS, prin
care vă solicităm de această  dată  o contribuție locală.  Aveți  și  valoarea propusă în
referat.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”O întrebare. Noi vorbim aici de Hotărârea nr. 308.
Dar de fapt, noi prin Hotărârea nr. 320/29. 07. 2021, luna trecută am modificat unitatea



de management cu cele două posturi. Dar atunci nu am discutat  să venim cu bani de la
Primărie sub nici o formă. După o lună ne-am dat seama că trebuie să îi plătim noi din
buzunar.”
 Crina Dumitrescu: ”Atunci, am spus că există sumele prevăzute. În conținutul
Hotărârii nr. 308 există un articol care prevede angajarea sumelor din bugetul local, dar
pentru sustenabilitatea proiectului.”
 Corina Rotar: ”De câți experți este vorba?”
 Crina Dumitrescu: ”Doi.”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”O  rugăminte  am.  În  momentul  în  care  facem
completări la hotărâri mai vechi, să fie atașate și ele.”
 Paul  Victor  Florea:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 15 voturi pentru  Narcisa Ioana
Bărbuleț, Marius Filimon, Paul Victor Florea,  Ionela Gavrilă Paven,   Ionuț Horșa,
Ioan Gabriel Lupea, Bogdan Medrea, Petru Gabriel Medrea, Dana Elisabeta Nanu,
Sabina  Larisa  Oltean,  Corina  Rotar,  Cornel  Stelian  Sandu,  Alin  Stanciu,   Sergiu
Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan și 2 abțineri Ioan Fulea, Raul Sebastian Tudorașcu.”

 S-a adoptat Hotărârea  333/2021

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la finanțarea obiectivului
”Extindere rețele electrice de distribuție pe str. Theodor Aman, din Municipiul Alba
Iulia” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
 Se dăcuvântul domnului Daniel Stan – director Direcția investiții 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."  
 Paul  Victor  Florea:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 16 voturi pentru  Narcisa Ioana
Bărbuleț,  Marius  Filimon,  Paul  Victor  Florea,   Ioan Fulea, Ionela  Gavrilă  Paven,
Ionuț  Horșa,  Ioan  Gabriel  Lupea,   Petru  Gabriel  Medrea,  Dana  Elisabeta  Nanu,
Sabina  Larisa  Oltean,  Corina  Rotar,  Cornel  Stelian  Sandu,  Alin  Stanciu,  Raul
Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”   
  
 Domnul consilier Medrea Bogdan nu participă la dezbatere și la vot.   
  
 S-a adoptat Hotărârea  334/2021 

  13. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 256/2021 a Consiliului
local  
 Se  dăcuvântul  domnului  Daniel  Stan   -  director  Direcția  investiții  -  care



prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi disciplină,  relaţii  cu publicul,  probleme ale minorităţilor,  apărarea ordinii  publice,
respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţeneşti a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Paul  Victor  Florea:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 17 voturi pentru  Narcisa Ioana
Bărbuleț,  Marius Filimon,  Paul  Victor  Florea,   Ioan Fulea, Ionela  Gavrilă Paven,
Ionuț  Horșa,  Ioan Gabriel  Lupea,   Medrea  Bogdan,  Petru Gabriel  Medrea,  Dana
Elisabeta  Nanu,  Sabina  Larisa  Oltean,  Corina  Rotar,  Cornel  Stelian  Sandu,  Alin
Stanciu, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”  

    
 S-a adoptat Hotărârea  335/2021 

  14. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării  pe domeniul  public al
stațiilor de reîncărcare autovehicule electrice   
 Se  dăcuvântul  domnului  Daniel  Stan  –   director  Direcția  investiții  -  care
prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - secretar comisie – care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public şi
privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
  Paul  Victor  Florea:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 17 voturi pentru  Narcisa Ioana
Bărbuleț,  Marius Filimon,  Paul  Victor  Florea,   Ioan Fulea, Ionela  Gavrilă  Paven,
Ionuț  Horșa,  Ioan Gabriel  Lupea,   Medrea  Bogdan,  Petru  Gabriel  Medrea,  Dana
Elisabeta  Nanu,  Sabina  Larisa  Oltean,  Corina  Rotar,  Cornel  Stelian  Sandu,  Alin
Stanciu, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”  

 S-a adoptat Hotărârea  336/2021
 
 15.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  trecerii  imobilului  situat  în
municipiul  Alba Iulia,  str.  Militari,  nr.3,  înscris  în  CF nr.  114426 Alba Iulia,  din
domeniul public al Municipiului Alba Iulia în domeniul public al Statului, în vederea
dării  în  administrarea Ministerului  Educației  prin Inspectoratul  Școlar  Județean și
Palatul Copiilor Alba Iulia     
  Se  dă cuvântul d-nei Simona Fiț – șef Serviciu administrație publică locală,
juridic,  contencios,  autoritate  tutelară care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum şi
raportul de specialitate.



 Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
  Paul  Victor  Florea:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 16 voturi pentru  Narcisa Ioana
Bărbuleț,  Marius Filimon,  Paul  Victor  Florea,   Ioan Fulea, Ionela  Gavrilă Paven,
Ionuț  Horșa,  Ioan Gabriel  Lupea,   Medrea  Bogdan,  Petru Gabriel  Medrea,  Dana
Elisabeta Nanu, Sabina Larisa Oltean, Corina Rotar,  Alin Stanciu, Raul Sebastian
Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”  
 Domnul consilier Sandu Cornel Stelian a anunțat că nu participă la dezbatere și
la vot. 

  
 S-a adoptat Hotărârea  337/2021 

  16.  Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  de  valabilitate  al
documentației de urbanism fază PUD: ”Amplasare structură presostatică sezonieră
pentru acoperire teren de tenis, Alba Iulia, Bastionul SF. Elisabeta – Ravelunul SF.
Capistrano. Solicitant Club Sportiv Mova prin Linca Ioan”,  aprobat prin art.5 din
Hotărârea nr. 361/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia 
  Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Damian – arhitect șef -  care prezintă proiectul de
hotărâre precum şi raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui Alin Stanciu – secretar comisie – care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură.
 Alin Stanciu: ”Comisia  a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Damian Alexandru: ”Se propune prelungirea documentației  cu încă un an.” 
  Paul  Victor  Florea:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 17 voturi pentru  Narcisa Ioana
Bărbuleț,  Marius  Filimon,  Paul  Victor  Florea,   Ioan Fulea, Ionela  Gavrilă  Paven,
Ionuț  Horșa,  Ioan  Gabriel  Lupea,   Medrea  Bogdan,  Petru  Gabriel  Medrea,  Dana
Elisabeta  Nanu,  Sabina  Larisa  Oltean,  Corina  Rotar,  Cornel  Stelian  Sandu,  Alin
Stanciu, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”  
  
 S-a adoptat Hotărârea  338/2021   

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare
privind serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân 
 Se  dă cuvântul d-lui Vasile Bereș –  șef Serviciu  administrare piețe, târguri și
gesionarea câinilor fără stăpân care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de



specialitate.
  Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi  disciplină,  relaţii  cu publicul,  probleme ale  minorităţilor,  apărarea ordinii  publice,
respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţeneşti a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Vasile Bereș: ”Propun aprobarea unui proiect de colaborare între UAT Alba Iulia
și UAT Roșia de Secaș privind gestionarea câinilor fără stăpân.”
  Paul  Victor  Florea:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 17 voturi pentru  Narcisa Ioana
Bărbuleț,  Marius Filimon,  Paul  Victor  Florea,   Ioan Fulea, Ionela  Gavrilă  Paven,
Ionuț  Horșa,  Ioan Gabriel  Lupea,   Medrea  Bogdan,  Petru  Gabriel  Medrea,  Dana
Elisabeta  Nanu,  Sabina  Larisa  Oltean,  Corina  Rotar,  Cornel  Stelian  Sandu,  Alin
Stanciu, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”   

  
 S-a adoptat Hotărârea  339/2021  
 
  18. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 259/2021 a Consiliului
local al municipiului Alba Iulia  
 Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Damian – arhitect șef care prezintă proiectul de
hotărâre precum şi raportul de specialitate.
 Damian Alexandru:  ”Este  vorba despre  o adresă pe care  am primit-o de la
Prefectură privind revocarea hotărârii pentru scoaterea din registrul spațiilor verzi a
terenului  situat  pe  latura  de  est  a  Cetății  Alba  Carolina.  Această  adresă  de  la
Prefectură se referea la scoaterea din registrul  spațiilor verzi  a unor terenuri care
trebuie scoase  în baza unei documentații de urbanism, în sensul în care categoria de
folosință a spațiilor verzi se va schimba. Ori, în cazul nostru este vorba despre un
schimb de destinație din spațiu verde în altceva. Ca atare, vă propun  să ne menținem
decizia de luna trecută.”
 Marius Filimon:  ”Chestiunea e foarte simplă.  În iunie noi  am spus că vom
scoate acest teren din registrul spațiilor verzi pentru a face niște lucrări hidro, urmând
ca ulterior să intre iar în registrul  spațiilor verzi. Poate nu am explicat prea bine în
proiect. Prefectura a înțeles  că îl  scoatem de tot din registru. Am fost împreună cu
arhitectul șef la Prefectură și am lămurit-o. Am înțeles că tot acolo va intra  și din
acest considerent vă propun să votăm împotriva acestui proiect. Le vom face și în
scris.”
 Damian Alexandru: ”Și avizul comisiei a fost nefavorabil.”
  Paul Victor Florea: ”Supun la vot proiectul cu  propunerea făcută de domnul
consilier Marius Filimon. Cine este împotriva revocării? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 17 voturi pentru   Narcisa Ioana
Bărbuleț,  Marius Filimon,  Paul  Victor  Florea,   Ioan Fulea, Ionela  Gavrilă Paven,
Ionuț  Horșa,  Ioan Gabriel  Lupea,   Medrea  Bogdan,  Petru Gabriel  Medrea,  Dana



Elisabeta  Nanu,  Sabina  Larisa  Oltean,  Corina  Rotar,  Cornel  Stelian  Sandu,  Alin
Stanciu, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”

   
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de
concesiune nr.10502/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și Popescu Ioan 
 Se  dă cuvântul d-nei Mioara Bogdan – șef Serviciu administrarea domeniului
public și privat care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Mioara Bogdan:  ”Prelungirea termenelor unor contracte de închiriere.  În 11
septembrie expiră termenul de 25 de ani și propunem prelungirea prin act adițional
până la perioada de 49 de ani.”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Am un amendament. Amendamentul meu este redactat
dar nu am reușit să îl înregistrez la Primărie. Dar la ședința din 29 iulie, cu toții am
stabilit  că nu mai prelungim pe mai mult de 10 ani contractele de concesiune. Acum,
această propunere este pe 24 de ani. Având în vedere că nu am făcut amendament, că
expiră contractul în septembrie, suntem blocați. Cred că domnul Sandu a făcut atunci
amendament ca prețul de pornire să fie de 8 euro.”
 Pleșa Gabriel: ”În calitate de inițiator cred că aș putea să propun 10 ani și 8
euro.”
 Sergiu Nicolae Vârtei:  ”Eu am scris amendamentul.  Dacă îl  dau la domnul
secretar și dânsul îl ia în calcul.”
 Marcel  Jeler:  ”Domnule  consilier!  Amendamentul  dumneavoastră  a  fost
înregistrat cu numărul 4.”
  Paul  Victor  Florea:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre  cu  amendamentul
propus. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentul a fost votat   cu 17 voturi pentru
Narcisa  Ioana  Bărbuleț,  Marius  Filimon,  Paul  Victor  Florea,   Ioan  Fulea, Ionela
Gavrilă Paven,   Ionuț Horșa, Ioan Gabriel Lupea,  Medrea Bogdan, Petru Gabriel
Medrea, Dana Elisabeta Nanu, Sabina Larisa Oltean, Corina Rotar,  Cornel Stelian
Sandu,  Alin  Stanciu,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,  Sergiu  Nicolae  Vârtei,  Marcela
Vâlcan.”
  
 S-a adoptat Hotărârea  340/2021 

  20. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 273/2021 a Consiliului
local 
 Se  dă cuvântul d-nei Mioara Bogdan – șef Serviciu administrarea domeniului
public și privat care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.  
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Aici, vă rog să consemnați că nu particip la vot.”
 Mioara Bogdan: ”Proiectul 20 presupune revocarea unei hotărâri dată anterior.
Hotărârea  nr.  273/2021  privind aprobarea  transmiterii  în  folosință  gratuită  către



Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Alba  a unui spațiu din blocul M10,
unde  funcționează  galeriile  de  artă.  În  urma  adresei  primite  de  la  Instituția
Prefectului, există o adresă prin care ni se specifică că Uniunea Artiștilor Plastici din
România – Filiala Alba nu este o uniune de utilitate publică. Și ca atare, nu pot primi
cu titlu gratuit spre folosință. Ca urmare, o să venim cu alt proiect.”
 Marcel Jeler: ”Dați-mi voie să vă spun un lucru. Acest proiect a fost făcut în
baza adresei Instituției Prefectului, care ne cere să revocăm această hotărâre, anexând
acestei adrese  și confirmarea din partea Ministerului de resort  cum că, în timp ce
Uniunea Artiștilor Plastici București are utilitate publică,  filiala din Alba Iulia ... ce
să vezi ...  nu are. Deci, noi practic nu am avut  ce să facem. Trebuia să revocăm
hotărârea.  Dumnealor  nu  au  decât  să  meargă  în  instanță  să  își  obțină  utilitatea
publică.Că  vor  să  vă  convingă  pe  dumneavoastră,  nu  este  suficient!  Pentru  că
evidența este altfel! Atât am vrut să spun.”
 Marius Filimon: ”Am mai discutat chestia asta. Și eu, să fiu sincer, nu sunt
lămurit dacă are sau nu are utilitate publică filiala Alba, căreia i s-a dat acest spațiu,
sau nu are. Cred că nici Prefectura nu este lămurită. Adică, ei sunt lămuriți într-un fel.
Dar ați spus că ați depus un dosar cu niște documente care vor dovedi ceva. Probabil.
 Propunerea mea este să nu votăm azi acest proiect nici așa, nici așa. Că s-ar
putea  să  greșim în ambele  feluri.  Să îl  amânăm pe  ședința  viitoare.  Până  atunci,
Prefectura poate se lămurește. Că de fapt, acolo e problema. Și la noi. Dar și acolo e
problema, că vedeți că ne lovim  de Prefectură tot la 2 – 3 pași. Haideți să retragem
acest proiect.  Că nu vrem să greșim nici votându-l,  nici nevotându-l.  Până atunci
puteți folosi, că rămâne vechea hotărâre în vigoare și luna viitoare o să vedem care
este situația. Eu zic că e cel mai elegant mod.”
 Marcel Jeler: ”Noi trebuie să dăm un răspuns.”
 Marius Filimon: ”Dăm un răspuns că s-a discutat și s-a amânat. Și probabil,
dosarul   depus la Prefectură,  ne va lămuri  cu toată chestiunea.  Că nu l-am văzut
dosarul. Nu ni s-a trimis pe grup.”
  Paul Victor Florea: ”Supun la vot propunerea de amânare a acestui proiect. Cine
este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
   ”Fiind supus la vot, propunerea de amânare a acestui proiect  a fost votată cu 16
voturi  pentru  Narcisa  Ioana Bărbuleț,  Marius  Filimon,  Paul  Victor  Florea,   Ioan
Fulea, Ionela Gavrilă Paven, Ionuț Horșa, Ioan Gabriel Lupea,  Medrea Bogdan, Petru
Gabriel Medrea, Dana Elisabeta Nanu, Sabina Larisa Oltean, Corina Rotar, Cornel
Stelian Sandu, Alin Stanciu, Raul Sebastian Tudorașcu,  Marcela Vâlcan.”
 
 Părăsește sala de ședință domnul consilier Ioan Gabriel Lupea.    

  
 21. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia,  strada Nucet
 Se  dă cuvântul d-lui  Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru  și  agricultură  -   care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum şi  raportul  de
specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public



şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
  Paul  Victor  Florea:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentul a fost votat   cu 16 voturi pentru
Narcisa  Ioana  Bărbuleț,  Marius  Filimon,  Paul  Victor  Florea,   Ioan  Fulea, Ionela
Gavrilă Paven,   Ionuț Horșa,  Medrea Bogdan, Petru Gabriel Medrea, Dana Elisabeta
Nanu, Sabina Larisa Oltean, Corina Rotar, Cornel Stelian Sandu, Alin Stanciu, Raul
Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”

 
 S-a adoptat Hotărârea  341/2021 

    
 22. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba
Iulia asupra unor imobile (drumuri), situate în Alba Iulia 
 Se  dă cuvântul d-lui  Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru  și  agricultură  -   care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum şi  raportul  de
specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
  Paul  Victor  Florea:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat   cu 16 voturi pentru  Narcisa Ioana
Bărbuleț,  Marius  Filimon,  Paul  Victor  Florea,   Ioan Fulea, Ionela  Gavrilă  Paven,
Ionuț Horșa,  Medrea Bogdan, Petru Gabriel Medrea, Dana Elisabeta Nanu, Sabina
Larisa  Oltean,  Corina  Rotar,  Cornel  Stelian  Sandu,  Alin  Stanciu,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”  
 
 S-a adoptat Hotărârea  342/2021 

 23. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei  făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia,  strada Aleea Băișoara 

Se  dă cuvântul d-lui  Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru  și  agricultură  -   care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum şi  raportul  de
specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
  Paul  Victor  Florea:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”



 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 16 voturi pentru  Narcisa Ioana
Bărbuleț,  Marius Filimon,  Paul  Victor  Florea,   Ioan Fulea, Ionela  Gavrilă  Paven,
Ionuț Horșa,  Medrea Bogdan, Petru Gabriel Medrea, Dana Elisabeta Nanu, Sabina
Larisa  Oltean,  Corina  Rotar,  Cornel  Stelian  Sandu,  Alin  Stanciu,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”  
 
 S-a adoptat Hotărârea  343/2021  

 24. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei  făcute municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia,  strada Dumitru Stăniloaie
 Se  dă cuvântul d-lui  Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru  și  agricultură  -   care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum şi  raportul  de
specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
  Paul  Victor  Florea:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat   cu 16 voturi pentru  Narcisa Ioana
Bărbuleț,  Marius  Filimon,  Paul  Victor  Florea,   Ioan Fulea, Ionela  Gavrilă  Paven,
Ionuț Horșa,  Medrea Bogdan, Petru Gabriel Medrea, Dana Elisabeta Nanu, Sabina
Larisa  Oltean,  Corina  Rotar,  Cornel  Stelian  Sandu,  Alin  Stanciu,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”  
 
 S-a adoptat Hotărârea  344/2021   

 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui imobil (teren), din
domeniul   public  al  Municipiului  Alba  Iulia  și  administrarea  Consiliului  local  al
Municipiului  Alba  Iulia  în  domeniul  public  al  Județului  Alba  și  administrarea
Consiliului Județean Alba  
 Se  dă cuvântul d-lui  Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru  și  agricultură  -   care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum şi  raportul  de
specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
  Paul  Victor  Florea:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat   cu 16 voturi pentru  Narcisa Ioana
Bărbuleț,  Marius Filimon,  Paul  Victor  Florea,   Ioan Fulea, Ionela  Gavrilă  Paven,
Ionuț Horșa,  Medrea Bogdan, Petru Gabriel Medrea, Dana Elisabeta Nanu, Sabina



Larisa  Oltean,  Corina  Rotar,  Cornel  Stelian  Sandu,  Alin  Stanciu,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”  
 
 S-a adoptat Hotărârea  345/2021    

 26. Proiect de hotărâre privind documentația tehnică de dezmembrare a unui
imobil teren situat în Alba Iulia, Baza sportivă Pâclișa 
 Se  dă cuvântul d-lui  Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru  și  agricultură  -   care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum şi  raportul  de
specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
  Paul  Victor  Florea:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru  Narcisa Ioana
Bărbuleț,  Marius  Filimon,  Paul  Victor  Florea,   Ioan Fulea, Ionela  Gavrilă  Paven,
Ionuț Horșa,  Medrea Bogdan, Petru Gabriel Medrea, Dana Elisabeta Nanu, Sabina
Larisa  Oltean,  Corina  Rotar,  Cornel  Stelian  Sandu,  Alin  Stanciu,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”  
 
 S-a adoptat Hotărârea  346/2021    

 27.  Proiect  de  hotărâre  privind documentația  tehnică  de  dezmembrare  unui
imobil (teren) situat în Alba Iulia, Stadion Micesti 
 Se  dă cuvântul d-lui  Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru  și  agricultură  -   care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum şi  raportul  de
specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
  Paul  Victor  Florea:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru  Narcisa Ioana
Bărbuleț,  Marius  Filimon,  Paul  Victor  Florea,   Ioan Fulea, Ionela  Gavrilă  Paven,
Ionuț Horșa,  Medrea Bogdan, Petru Gabriel Medrea, Dana Elisabeta Nanu, Sabina
Larisa  Oltean,  Corina  Rotar,  Cornel  Stelian  Sandu,  Alin  Stanciu,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”  
 
 S-a adoptat Hotărârea  347/2021   

 28. Proiect de hotărâre



privind  aprobarea
cuantumului  burselor  și
numărul  acestora  care  se
acordă  elevilor  din
învățământul  preuniversitar
de  stat  de  pe  raza
municipiului  Alba  Iulia
pentru  anul  școlar  2021-
2022 

 Domnul consilier Sandu Cornel Stelian 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."  
 Sandu Cornel Stelian: ”În anul școlar actual  există în municipiu 6432 elevi
eligibili pentru a primi burse și din ei în acest an au primit 1338, reprezentând 21%
din elevi.  În anul școlar viitor avem un pic mai puțini elevi. Noi propunem creșterea
numărului de burse la 25% din elevii eligibili. 25,7% ca să fiu mai exact.”
 Gavrilă  Paven  Ionela:  ”Am  analizat  și  noi  proiectul  împreună  cu
amendamentele transmise.  A primit aviz favorabil.
 Medrea Bogdan: ”Întrebarea mea este. În aprilie când noi am depus un proiect
identic, ați invocat  că nu există capitol bugetar. Acum, din ce capitol bugetar ați
luat?”
 Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Medrea! Dacă țineți minte, în luna august noi
votăm cuantumul  burselor  pentru anul    școlar  următor.  Întotdeauna!  Nu e acum
prima dată. În cadrul bugetului care e de două milioane de lei, care este cu această
destinație,  calculul  este:  până  acum  s-a  plătit  o  sumă,  până  în  iunie.  În  cadrul
vacanțelor numai una se dă, cea de ajutor social. Iar din septembrie, pentru trei luni
de zile există bani  de plătit cu această creștere de 20%.”
 Medrea Bogdan: ”Această creșteri din ce capitol bugetar au fost luate?”
 Sandu  Cornel  Stelian:  ”Din  bugetul  aprobat  pentru  burse.  Nu  am  luat  de
nicăieri.”
 Florea  Victor  Paul:  ”La  acest  proiect  am  depus  la  domnul  secretar  un
amendament  prin  care  propun  la  art.  1  să  aibă  următorul  conținut:  ”se  aprobă
cuantumul lșunar al unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat
de  pe  raza  municipiului  Alba  Iulia,  pentru  anul  școlar  2021  –  2022,  după  cum
urmează: burse de performanță – 250 lei/elev/lună, burse de merit – 180 lei/elev/lună,
burse de studiu – 150 lei /elev/lună, burse de ajutor social – 170 lei/elev/lună. De
asemenea,  propun modificarea  art.  2  din proiect  în  sensul  stabilirii  numărului  de
beneficiari ai bursei de performanță.”
 Amendamentul a primit aviz nefavorabil în comisie.
 Paul Victor Florea: ”Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”



 ”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu un vot pentru Paul Victor
Florea și 15 voturi împotrivă Narcisa Ioana Bărbuleț, Marius Filimon,   Ioan Fulea,
Ionela Gavrilă Paven,   Ionuț Horșa,  Medrea Bogdan, Petru Gabriel Medrea, Dana
Elisabeta  Nanu,  Sabina  Larisa  Oltean,  Corina  Rotar,  Cornel  Stelian  Sandu,  Alin
Stanciu, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
 Paul Victor Florea: ”Amendamentul a fost respins. Supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru  Narcisa Ioana
Bărbuleț,  Marius Filimon, Paul Victor Florea,  Ioan Fulea, Ionela Gavrilă Paven,
Ionuț Horșa,  Medrea Bogdan, Petru Gabriel Medrea, Dana Elisabeta Nanu, Sabina
Larisa  Oltean,  Corina  Rotar,  Cornel  Stelian  Sandu,  Alin  Stanciu,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”  
 
 S-a adoptat Hotărârea  348/2021

 Părăsește sala de ședință domnul consilier Sandu Cornel Stelian.     
 
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare
între Municipiul Alba Iulia, Inspectoratul Școlar Județean Alba și Ordinul Asistenților
Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Alba,
pentru implementarea de programe de educație pentru sănătate în școli „Mâinile mici
pot salva vieți”, în anul școlar 2021 – 2022.  
 Se prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.

 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
  Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi  disciplină,  relaţii  cu publicul,  probleme ale minorităţilor,  apărarea ordinii  publice,
respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţeneşti a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Doamna consilier Marcela Vâlcan prezintă proiectul de hotărâre.
 Petru Gabriel Medrea: ”Am depus un amendament la acest proiect. Să fie băgată
și partea de igienă dentară.”
 Marcela Vâlcan: ”Da. Doar că suma de bani nu a fost prinsă. Eventual dacă e
susținută de Primărie.”
 Petru Gabriel Medrea: ”Nu e și partea de bani.”
 Paul Victor Florea: ”E trecut și bani.”
 Petru Gabriel Medrea: ”Le retrag sumele respective.”
 Marcela Vâlcan: ”Lăsați și partea cu banii că poate se rezolvă.”
 Petru Gabriel Medrea: ”Ok. Păstrez amendamentul atunci.”



 Paul Victor Florea: ”Supun la vot amendamentul domnului Petru Gabriel Medrea.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat  cu 15 voturi  pentru  Narcisa
Ioana  Bărbuleț,  Marius  Filimon,  Paul  Victor  Florea,   Ioan  Fulea, Ionela  Gavrilă
Paven,   Ionuț Horșa,  Medrea Bogdan, Petru Gabriel Medrea, Dana Elisabeta Nanu,
Sabina Larisa Oltean, Corina Rotar,  Alin Stanciu, Raul Sebastian Tudorașcu, Sergiu
Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”   
 Paul  Victor  Florea:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre  cu  amendamentul
propus. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentul  a fost votat cu 15 voturi pentru
Narcisa  Ioana  Bărbuleț,  Marius  Filimon,  Paul  Victor  Florea,   Ioan  Fulea, Ionela
Gavrilă Paven,   Ionuț Horșa,  Medrea Bogdan, Petru Gabriel Medrea, Dana Elisabeta
Nanu, Sabina Larisa Oltean, Corina Rotar,  Alin Stanciu, Raul Sebastian Tudorașcu,
Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”  

 
 S-a adoptat Hotărârea  349/2021 

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

  30. Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii profesionale de protecție a
populației civile pentru montarea schelelor și a plaselor de siguranță anticădere la
condominiile din raza administrativ – teritorială a municipiului Alba Iulia, precum și
completarea Hotărârii nr. 255/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia  -
proiectul este retras de pe ordinea de zi.
 Domnul Paul Victor Florea prezintă proiectul de hotărâre.
 Claudia Cânța: ”A fost transmis spre analiză către Direcția tehnică. Noi ne-am
formulat un punct de vedere după o temeinică documentare și am întocmit un raport
de specialitate.”
 Paul Victor Florea: ”Am să vorbesc puțin. Proiectul este structurat în trei părți.
În prima parte, am văzut că în Alba Iulia se anvelopează blocurile turn. Am văzut că
nu sunt montate schelele de protecție corespunzător, și bucăți de poliesteren, adeziv
pot să cadă pe oameni. Pentru aceasta am sugerat un serviciu public care să monteze
schelele de protecție civilă în șantiere. 
 A doua parte a proiectului,  am observat  în oraș clădiri  vechi de pe care se
desprinde  fațadizarea care  poate  să  cadă   și  să  rănească  cetățeni.  Pentru asta  am
sugerat montarea unor schele de protecție.
 Iar  în a treia parte a proiectului este inclusă o amendă pentru persoanele care
nu respectă prevederile legale incluse inclusiv în proiect.
 Deoarece am avut foarte multe discuții cu domniile voastre, am observat, foarte
greu pentru  mine   să  susțin  din  punct  de  vedere legal  prima parte  a  proiectului,
deoarece, într-adevăr ITM-ul este responsabil cu șantierele.
 Așa că, o să rog cu aprobarea dumneavoastră întoarcerea în comisii  și mă voi
întoarce  cu  acest  proiect  doar  pentru  partea  cu  clădirile  istorice  vechi.   Așadar,
rămâne pentru o ședință viitoare.”



 
 Părăsește sala de ședință domnul consilier  Raul Sebastian Tudorașcu.

 33.  Proiect  de  hotărâre   privind    aprobarea încheierii  unui  act  adițional  la
contractul  de concesiune nr.56222/2020 încheiat  între municipiul  Alba Iulia și  SC
Social&Business Development SRL.
 Se  dă cuvântul d-nei Mioara Bogdan – șef Serviciu administrarea domeniului
public și privat care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.  
 Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Mioara  Bogdan:  ”Toți  au  cam  aceeași  problemă.  Este  vorba  de  proiecte
derulate   prin  programe  pe  zona  Lumea  nouă.  Proiectele  sunt  pentru  construire
intreprinderi  sociale  de inserție.  Societățile  care  au câștigat  licitația  la   momentul
respectiv,  au încheiat  contracte  de concesiune.  Singura lor  problemă este,  datorită
anului  trecut  cu pandemia,  nu s-au putut  implementa proiectele.  Și  atunci,  doresc
modificarea articolului din contract   care se referă la partea de obținere a autorizației
de construire  și  finalizarea construcției.  Și  atunci,  am propus încheierea unui act
adițional  în care la punctul 5.2.4 să se modifice de la 12 la 36 de luni.”
 Paul  Victor  Florea:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”

 ”Fiind  supus  la  vot,
proiectul  a fost  votat cu 14
voturi   cu  14 voturi  pentru
Narcisa  Ioana  Bărbuleț,
Marius  Filimon,     Paul
Victor  Florea,   Ionela
Gavrilă Paven,  Ionuț Horșa,
Ioan  Bogdan Medrea, Petru
Gabriel  Medrea,  Dana
Elisabeta  Nanu,  Sabina
Larisa Oltean, Corina Rotar,
Cornel  Sandu  Stelian,  Alin
Stanciu,   Sergiu  Nicolae
Vârtei, Marcela Vâlcan.”
 

 S-a adoptat Hotărârea  350/2021 

 34. Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  încheierii
unui  act  adițional  la
contractul  de  concesiune
nr.56193/2020 încheiat între



municipiul Alba Iulia și SC
Begli Event SRL.

 Se  dă cuvântul d-nei Mioara Bogdan – șef Serviciu administrarea domeniului
public și privat care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.  
 Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Mioara Bogdan: ”Aceeași speță.”
 Paul  Victor  Florea:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 14 voturi  cu 14 voturi pentru
Narcisa Ioana Bărbuleț, Marius Filimon,    Paul Victor Florea,  Ionela Gavrilă Paven,
Ionuț Horșa,  Ioan  Bogdan Medrea,  Petru Gabriel  Medrea,  Dana Elisabeta  Nanu,
Sabina Larisa Oltean,  Corina Rotar,   Cornel  Sandu Stelian,  Alin Stanciu,   Sergiu
Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  351/2021 

 35. Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  încheierii
unui  act  adițional  la
contractul  de  concesiune
nr.56119/2020 încheiat între
municipiul  Alba  Iulia  și
Asociația Excelența Apulum
Alba Iulia.

 Se  dă cuvântul d-nei Mioara Bogdan – șef Serviciu administrarea domeniului
public și privat care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.  
 Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Paul  Victor  Florea:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 14 voturi  cu 14 voturi pentru
Narcisa Ioana Bărbuleț, Marius Filimon,    Paul Victor Florea,  Ionela Gavrilă Paven,
Ionuț Horșa,  Ioan  Bogdan Medrea,  Petru Gabriel  Medrea,  Dana Elisabeta Nanu,
Sabina Larisa Oltean, Corina Rotar,   Cornel Sandu Stelian,  Alin Stanciu,   Sergiu
Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  352/2021  



 31. Diverse
 a) Alexandru Damian:  ”Avem la punctul  a)  o cerere  a  d-nei  Lazăr Carmen
Gina,  înregistrată  la  Primăria  municipiului  Alba  Iulia  sub  nr.   87209/2021,  de
revocare a Hotărârii nr. 261/2021.  A fost aprobată în luna mai sau iunie.  Este vorba
despre zona fabricii Ardealul unde a fost propusă o transformare a clădirii existente P
+ 3. Transformarea din clădire pentru industrie în clădire pentru locuințe colective.
PUZ-ul a fost aprobat  la regimul de înălțime actual  cu desființarea clădirii din spate.
Este vorba de această  clădire.   Investitorul  acestui  PUZ s-a arătat  nemulțumit  de
decizia de aprobare a acestui  PUZ, chiar  dacă el l-a inițiat.  Propune revocarea și
revenirea  pe  viitor  cu  alt  plan  urbanistic.  În  ședința  aceasta  v-am  prezentat
solicitarea, urmând ca într-o ședință următoare să întocmim un proiect de hotărâre.”

 Alexandru  Damian:  ”La  punctele  b,  c  și  d  de  la  Diverse  vă  prezint
Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea
documentațiilor  de  Urbanism și  Amenajarea  teritoriului,   Regulamentul
Local  privind  aprobarea  investiţiilor  private  şi  publice  în  domeniul
urbanismului  şi  construcţiilor  în  municipiul  Alba Iulia  precum și  graficul
procedura aprobare PUZ_PUD.” 

 Paul Victor Florea: „Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu sunt, declar şedinţa
închisă.”

Alba Iulia, 31 august  2021

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        SECRETAR general
                        Consilier                                                     Marcel Jeler 
                  Paul Victor Florea 

 


