ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 20 iulie 2020 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
municipiului Alba Iulia.
Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 748/16.07.2020 a Primarului
municipiului Alba Iulia.
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local se desfășoară în regim de
videoconferintă.
Jeler Marcel: ”Dau cuvântul domnului presedinte ales.”
Sandu Cornel Stelian: ”Bună ziua. Vă propun modalitatea de vot pentru această
ședință – exprimare verbala în ordine alfabetica. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 16 voturi pentru Rodica
Andronescu, Bumbu Nicolae, Bucur Dumitru, Bunea Iulian, Marius Adrian Costinas,
Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lupea Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu,
Pocol Dorin, Popa Pavel, Popescu Marius Ciprian, Marius Presecan, Sandu Cornel
Stelian și Raul Sebastian Tudorașcu ”
Paul Voicu: ”Pe ordinea de zi avem 5 proiect de hotarare. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supusă la vot, acesta a fost votată cu 16 voturi pentru Rodica
Andronescu, Bumbu Nicolae, Bucur Dumitru, Bunea Iulian, Marius Adrian Costinas,
Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lupea Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu,
Pocol Dorin, Popa Pavel, Popescu Marius Ciprian, Marius Presecan, Sandu Cornel
Stelian și Raul Sebastian Tudorașcu ”
Jeler Marcel: ” Dacă vă găsiți în una din situațiile în care nu puteți lua parte la
deliberare și la adoptarea hotărârilor, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude
până la gradul al patrulea inclusiv, aveți un interes patrimonial în problema supusă
dezbaterilor consiliului local vă rog să le precizați acum.”
Doamna consilier Andronescu Rodica nu participa la vot la proiectele de hotarare nr. 1
și 2.
Domnul consilier Crișan Vasile nu participa la vot la proiectul de hotărâre nr. 3.
Paul Voicu: ”Și acum vă prezint următoarea
PROIECT AL ORDINII DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construire
ansamblu urban cu spații socio-culturale, educative și de recreere – Cartier Gheorghe
Șincai, municipiul Alba Iulia” etapa 1 si etapa 2
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construire
ansamblu de locuințe sociale, 2 tronsoane (1 tronson de tip B1 și un tronson aferent

zonei Z3), cartier Gheorghe Șincai, municipiul Alba Iulia” etapa I, II, III
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.
127/2013 a Consiliului local cu privire la preluarea cheltuielilor aferente lucrărilor de
intervenţie corespunzătoare cotei proprietarului din blocurile de locuinţe din
municipiul Alba Iulia incluse în Programul Operațional Regional 2014/2020, Apelul
de proiecte POR/2016/3/3.1/A/1 Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1
Operațiunea A-Clădiri rezidențiale, cu completările și modificările ulterioare
4. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul
proiectului ”Conectarea rutelor romane istorice din regiunea Dunării” (” ConnectIng
hiSTorical Danube rEgions Roman routes”), acronim ”ISTER”, finanțat în cadrul
Programului Transnațional Interreg Danube, Axa prioritară 2 – Mediu și cultură
responsabilă pentru regiunea Dunării, Obiectiv Specific 2.2 – Promovarea utilizării
durabile a patrimoniului natural și cultural, și al resurselor
5. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”CNI”SA, a
amplasmentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții
: Proiect tip - ”Construire bază sportivă TIP1, localitatea Micești, cartier Micesti,
strada Stadionului, nr. 9, municipiul Alba Iulia, județul Alba ”

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
”Construire ansamblu urban cu spații socio-culturale, educative și de recreere –
Cartier Gheorghe Șincai, municipiul Alba Iulia” etapa 1 si etapa 2
Canța Claudia, director Direția tehnică, dezvoltare prezintă proiectul de hotărâre.
Comisia Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu are
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.
Sandu Cornel Stelian : ”Dacă nu sunt întrebări, supun la vot. ”
”Cine este pentru aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru Bumbu Nicolae, Bucur
Dumitru, Bunea Iulian, Marius Adrian Costinas, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin,
Lupea Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pocol Dorin, Popa Pavel, Popescu
Marius Ciprian, Marius Presecan, Sandu Cornel Stelian și Raul Sebastian Tudorașcu.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 194/2020
Intra in videoconferintă si domnul Crișan Vasile.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
”Construire ansamblu de locuințe sociale, 2 tronsoane (1 tronson de tip B1 și
un tronson aferent zonei Z3), cartier Gheorghe Șincai, municipiul Alba Iulia”
etapa I, II, III
Canța Claudia, director Direția tehnică, dezvoltare prezintă proiectul de hotărâre.
Comisia Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu are
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.

Sandu Cornel Stelian : ”Dacă nu sunt întrebări, supun la vot. ”
”Cine este pentru aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru Bumbu Nicolae, Bucur
Dumitru, Bunea Iulian, Marius Adrian Costinas, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin,
Lupea Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pocol Dorin, Popa Pavel, Popescu
Marius Ciprian, Marius Presecan, Sandu Cornel Stelian și Raul Sebastian Tudorașcu
și o abținere – Crișan Vasile .”
S-a adoptat Hotărârea nr. 195/2020
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.
127/2013 a Consiliului local cu privire la preluarea cheltuielilor aferente
lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei proprietarului din
blocurile de locuinţe din municipiul Alba Iulia incluse în Programul
Operațional
Regional
2014/2020,
Apelul
de
proiecte
POR/2016/3/3.1/A/1 Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1
Operațiunea A-Clădiri rezidențiale, cu completările și modificările
ulterioare
Canța Claudia, director Direția tehnică, dezvoltare prezintă proiectul de hotărâre.
Canta Claudia : ”Față de proiectul prezentat va rog să eliminați din conținutul acestuia
art. 3 .”
Comisia Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu are
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.
Sandu Cornel Stelian : ”Dacă nu sunt întrebări, supun la vot. ”
”Cine este pentru aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru Andronescu Rodica,
Bumbu Nicolae, Bucur Dumitru, Bunea Iulian, Marius Adrian Costinas, Domuța Iulius
Viorel, Hașa Cătălin, Lupea Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pocol Dorin,
Popa Pavel, Popescu Marius Ciprian, Marius Presecan, Sandu Cornel Stelian și Raul
Sebastian Tudorașcu.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 196/2020
Domnul consilier Crișan Vasile paraseste videoconferinta.
4. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul
proiectului ”Conectarea rutelor romane istorice din regiunea Dunării” (”
ConnectIng hiSTorical Danube rEgions Roman routes”), acronim
”ISTER”, finanțat în cadrul Programului Transnațional Interreg Danube,
Axa prioritară 2 – Mediu și cultură responsabilă pentru regiunea Dunării,
Obiectiv Specific 2.2 – Promovarea utilizării durabile a patrimoniului
natural și cultural, și al resurselor
Domnul Nicu Neag prezintă proiectul de hotărâre.
Comisia 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 şi nu are obiecţiuni în
privinţa adoptării acestuia.
Comisia Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu are

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.
Sandu Cornel Stelian : ”Dacă nu sunt întrebări, supun la vot. ”
”Cine este pentru aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru Andronescu Rodica,
Bumbu Nicolae, Bucur Dumitru, Bunea Iulian, Marius Adrian Costinas, Domuța Iulius
Viorel, Hașa Cătălin, Lupea Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pocol Dorin,
Popa Pavel, Popescu Marius Ciprian, Marius Presecan, Sandu Cornel Stelian și Raul
Sebastian Tudorașcu.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 197/2020
Domnul consilier Crișan Vasile a intrat iarasi în videoconferinta.
5. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”CNI”SA, a
amplasmentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții
: Proiect tip - ”Construire bază sportivă TIP1, localitatea Micești, cartier Micesti,
strada Stadionului, nr. 9, municipiul Alba Iulia, județul Alba ”
Domnul Pavel Nicolae șef serviciu public comunitar pentru cadastru și agricultură
prezintă proiectul de hotărâre.
Comisia Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu are
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.
Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură a avizat
favorabil acest proiect de hotărâre şi nu are obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.
”Cine este pentru aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru Andronescu Rodica,
Bumbu Nicolae, Bucur Dumitru, Bunea Iulian, Marius Adrian Costinas, Crișan Vasile,
Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lupea Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu,
Pocol Dorin, Popa Pavel, Popescu Marius Ciprian, Marius Presecan, Sandu Cornel
Stelian și Raul Sebastian Tudorașcu.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 198/2020
Sandu Cornel Stelian : ”Daca nu mai sunt alte discuții declar închisă sedința
Consiliului local al municipiului Alba Iulia ”
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