
  ROMANIA                             
    JUDETUL ALBA 
MUNICIPIUL ALBA IULIA 
    CONSILIUL LOCAL

                                               PROCES  -   VERBAL

                         Incheiat în data de 30 ianuarie 2007, în cadrul şedinţei 
ordinare  a Consiliului local al municipiului Alba Iulia.
                         Sedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr.44/2oo7 a 
Primarului municipiului Alba Iulia.
                        
                        Domnul consilier  Popa Pavel
                      “ In calitate de cel mai în vârstă dintre consilierii prezenţi la 
şedinţă, conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului local al 
municipiului Alba Iulia, îmi revine sarcina să asigur alegerea preşedintelui de 
şedinţă. In acest sens vă rog să faceţi propuneri.”
                 Popa  Pavel : “ Propun să fie ales preşedinte al şedinţei d-nul 
consilier   Cornea Vasile.”
               “ Propunerea fiind supusă la vot, aceasta s-a aprobat cu 20  voturi 
pentru.”
               Popa Pavel:” Si acum în calitate de preşedinte ales, d-l consilier 
Cornea Vasile, urmează să conducă lucrările şedinţei."
               Cornea Vasile:" Din totalul de 21 de consilieri aleşi, sunt prezenţi 
20 consilieri,lipseşte d-nul consilier Cimpoies Cornel  ,deci şedinţa noastră 
este legal constituită. Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la 
lucrările şedinţei noastre   mai participă: d-l primar Mircea Hava,d-l 
viceprimar  Paul Voicu , d-l secretar Jeler Marcel , Târ Teofila - Director - 
Direcţia cheltuieli, d-na 
Moldovan Silvia - Director - Direcţia investiţii ,Tair Teofila director 
economic, d-na Aurica Groza -Sef serviciu Comunitar pentru cadastru si 
Agricultură ,Inurean Ioan – sef serviciu administrarea domeniului public si 



privat,  d-na Delia Cristescu – director al Serviciului de Asistentă Socială, d-
na Lucia Man sef birou resurse umane, d-nul Inurean Ioan director 
administrarea patrimoniului local,d-na Rânghet  Georgeta - Consilier Juridic, 
d-na Potopea Dana consilier juridic ,precum şi presa." 
                   Jeler Marcel:” Acum supun la vot daca sunteti de acord cu 
aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a consiliului local.”
                   „ Fiind supus la vot procesul verbal, acesta s-a aprobat cu 19 
voturi pentru si o abţinere d-na Harda Doina.”                              
                   Cornea Vasile:“ Si acum prezint în proiect următoarea 

                                  ORDINE DE ZI 

1.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2007.

2. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani din bugetul 
local pe anul 2007, în vederea  efectuării unor cheltuieli materiale 
reprezentand contravaloarea tinutei de serviciu pentru personalul 
din aparatul propriu de specialitate al primarului şi din serviciile 
publice aflate în subordinea Consiliului local.

3.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.425/2006 a 
Consiliului local al municipiului Alba Iulia.

4.Proiect de hotărâre privind acordarea de inlesniri fiscale in favoarea 
Cooperatiei Mesteşugaresti „ Unirea” din Alba Iulia.

5.Proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite în care se 
afla persoanele din municipiul Alba Iulia aflate în nevoie sociala şi 
necesita acordarea unor ajutoare de urgentă.

6.Proiect de hotarare privind scutirea de majorari şi penalităti pentru 
chiria neachitata la termen pentru o  persoana fizica.

 7. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani,din bugetul 
de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba Iulia, pentru Asociaţia 
„ Solidaritatea Socială Alba”.

  8. Proiect de hotarare privind aprobarea statelor de funcţii şi 
organigramei aparatului de specialitate al  primarului şi al 
serviciilor publice subordonate Consiliului local.

  9. Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei pentru activitatea 



de tehnologia informaţiei în cadrul Primariei Alba Iulia.
   10.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice, faza studiu de fezabilitate , pentru obiectivul 
„ Modernizare strazi, Zona Schit.”

11.Insusirea contractului de comodat pentru administrare spatii – 
Incubator de  afaceri, municipiul Alba Iulia.

12.Proiect de hotarare privind aprobarea participării Consiliului 
local la licitatia de proiecte din cadrul Fondului pentru Mediu.

13.Asigurarea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului 
„ Lucrări de  infrastructură edilitară în zona istorică Cetate şi 
extinderea retelei de apa potabilă şi canalizare.

14.Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Consiliului 
local la activităţile Asociaţiei Centrelor Europa.

15.Aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări 
nerambursabile activităţilor non profit de interes  general pe anul 
2007.

16.Proiect de hotarare privind modificarea hotararii nr.379/2004 a 
Consiliului local Alba Iulia.

17.Proiect de hotarare privind modificarea hotararii nr.7/2005 a 
Consiliului local Alba Iulia.

18.Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciului voluntar 
pentru situaţii de urgentă.

19.Proiect de hotarare privind aprobarea contribuţiei Consiliului 
local Alba Iulia la Asociaţia „ Fotbal Club Unirea 1924” pe anul 
2007.

20.Aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru 
amplasarea şi realizarea  unor construcţii în municipiul Alba 
Iulia.

21.Proiect de hotărâre privind modificarea hotararii nr.433/2006 a 
Consiliului local Alba Iulia.

22.Proiect de hotarare privind propunerea de atribuire în 
proprietate a terenului aferent caselor particulare.

23.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în 
proprietate a terenului aferent apartamentelor.

24.Proiect de hotărâre parcelarea şi concesionarea a unui imobil 



(teren) situat în Alba Iulia, B-dul  Republicii, bl.C 110.
25.Proiect de hotarare privind aprobarea expertizei tehnice 

efectuată în dosarul nr.5369/176/2006.
26.Proiect de hotarare privind aprobarea expertizei tehnice 

efectuată în dosar nr.5355/176/2006.
27.Proiect de hotarare privind aprobarea expertizei tehnice 

efectuată în dosar nr.49/176/2006.
28.Proiect de hotarare privind complectarea Hotararii nr.443/2006 

a Consiliului local Alba Iulia.
29.Proiect de hotarare privind parcelarea imobilului (teren) situat în 

Alba Iulia, Zona „Lumea Noua”, str.Muncii F.N. Şi transmite în 
administrarea Ministerului Sanataţii publice o parcelă de teren 
pentru construirea spitalului regional de urgenţă.

30.Proiect de hotărâre privind documentaţia tehnică întocmită în 
baua HG nr.834/1991.

31.Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr.219/1998 a 
Consiliului local Alba Iulia.

32.Proiect de hotărâre privind parcelarea şi introducerea în circuitul 
civil a unei parcele de teren situată în  Alba Iulia, str. Septimius 
Severus nr.55. 

33.Proiect de hotărâre privind acceptarea donatiei facută de 
Ciobanu Rodica - „ drum” situat în Alba Iulia str.Izvorului.

34.Proiect de hotărâre privind documentatia tehnică de parcelare a 
unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Revolutiei 1918, 
Bl.A5.

35.Proiect de hotărâre privind documentatia tehnica de parcelare a 
unui imobil (teren) situat în Alba  IuliaB-dul Revoluţiei nr.16, 
bl.B6.

36.Proiect de hotărâre privind parcelarea şi concesionarea unui 
imobil (teren) situat în Alba Iulia, str., Vasile Goldiş lângă bl.31.

37.Proiect de hotărâre privind parcelarea şi concesionarea unui 
imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei, lângă bl. 
V6.

38.Proiect de hotarâre privind parcelarea unui imobil ( teren ) situat 
în Alba Iulia, Str. Cetaţii nr.6 în vederea restituirii conform 
Legii nr.10/2001.



39.Parcelarea unui teren inscris în CF nr.8957 Alba Iulia în vederea 
restituirii conform Legii nr.10/2001.

40.Proiect de hotărâre privind parcelarea unui imobil ( teren) situat 
în Alba Iulia, str., George Coşbuc nr.32 în vederea restituirii 
conform legii nr.10 / 2001.

41.Proiect de hotărâre privind neînsuşirea completarii raportului de 
expertiza tehnica efectuata în dosar nr.46/107/2006.

42.Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică a 
unui spaţiu comercial situat în Alba Iulia P-ţa Centru, Hala 
Agroalimentara.

43.Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr.388/2006 a 
Consiliului local Alba Iulia.

44.Proiect de hotărâre privind incheierea unui act adiţional la 
contractul de asociere nr.18179/2006 încheiat între Consiliul 
local Alba Iulia si SC Matiaş Group SRL.

45.Proiect de hotarare privind avizarea tarifului de livrare a 
energiei termice către populaţie şi agenţi economici de către SC 
„ Dalkia Romania „ SRL.

46.Proiect de hotarare privind încheierea unui act adiţional la 
contractul de asociere nr.7798/2001 încheiat între Consiliul local 
Alba Iulia si SC „ Group Corint S.A.

47.Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-
e3conomice, faza studiu de fezabilitate , pentru obiectivul 
„Reabilitare strayi, Cartier Ampoi III, str. Stefan Manciulea, str. 
Emil Racovită şi str. Orizontului.”

II.Stabilirea datei şedinţei Consiliului local pe luna  februarie 2007.
III. D i v e r s e :

                Cornea Vasile : " Dacă pe lângă aceste proiecte de hotărâri 
mai sunt şi altele  care nu pot fi amânate, vă rog să vă înscrieţi la 
cuvânt."

               Marcel Jeler: " Mai dorim să punem în discuţie  urmatoarele 
proiecte de hotărâri :la punctul 48 proiect de hotarare privind 
încheierea unui contract pentru acordarea de servicii sociale de către 
Asociaţia „ Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” prin Asezamantul Social 



„ Sf. Vasile cel Mare. La punctul 49 proiectul de hotarare privind 
încheierea unui contract pentru acordarea de servicii sociale de către 
Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia prin  Centrul de zi Sf. Ana, 
punctul 50 Proiect de hotarare privind acceptarea donaţiei facute 
către Consiliul Local a unor  imobile (terenuri ) arător, situat în Alba 
Iulia, str, Nazareth Illit.

      Punctul 51 proiect de hotarare privind prelungirea convenţiei de 
parteneriat cu Asociaţia Agora „ Alba Iulia şi alocarea unei sume de 
bani din bugetul local, punctul 52 Proiectul de hotarare privind 
prelungirea conventiei de parteneriat cu Asociaţia pentru Consiliere si 
Asistenţă Specializată Alba Iulia şi Gradiniţa nr.11. Alba Iulia.

      53. Proiect de hotarare privind cuantumul legitimaţiei pentru 
transportul urban cu mijloacele de transport în comun pentru 
persoanele cu handicap şi modalitatea de acordare a legitimaţiilor, 54. 
Proiect de hotarare privind aprobarea donaţiilor constand în produse 
de imbracaminte pentru persoanele  aflate în nevoie sociala Alba 
Iulia.Proiectele de hotărâri  de la punctele 8 si 12  s-au retras de pe 
ordinea de zi.”

                  Cornea Vasile : „ Dacă nu mai sunt alte proiecte de hotărâri 
atunci supun la vot dacă sunteţi de acord cu aprobarea ordinii de zi 
prezentată împreună cu propunerile care s-au făcut în vederea 
completării şi modificării acesteia.” 

                      "Fiind supusă la vot  ordinea de zi împreună cu 
propunerile făcute în vederea modificării şi completării acesteia, 
aceasta s-a aprobat cu  20  voturi pentru."

                          Cornea Vasile : " Domnilor consilieri înainte de a se trece la 
dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi, trebuie să stabilim ce 
modalitate de vot vom folosi. Eu propun să folosim votul deschis prin 
ridicare de mâini.”
               "Propunerea fiind supusă spre aprobare consiliului local aceasta s-a 
aprobat cu 20  voturi pentru."
               „ D- l secretar Jeler Marcel la fiecare punct din ordinea de zi anuntă 
qvorumul care trebuie intrunit in vederea aprobarii proiectelor de hotărâri.” 
            *  In continuare se trece la dezbaterea punctului 1  din ordinea de zi.
         
1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al 



municipiului Alba Iulia pe anul 2007.

        - Se dă cuvântul d-nei Tîr Teofila care prezintă raportul de specialitate 
precum si proiectul de hotarare.
        - Se dă cuvântul d-lui consilier  Creţu Simion, care prezintă raportul de 
avizare al proiectului de hotărâre din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.
                   Creţu Simion:” Comisia a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
              Harda Doina:” reluăm pe capitole lista de investiţii la cheltuieli de 
capital autoturisme 300 mii nu pot sa fiu de acord.In ce priveşte alte servicii 
este trecuta suma suma de 349 apare ca o poziţie nouă fără sa se ia in 
considerare Planul Urbanistic General, acesta trebuia să se reactualizeze. 
Apare studiu pentru centură nici pana la ora actuală nu a fost viabilizată 
aceasta zona .Mie mi rusine cum arataintrarea în municipiul Alba Iulia la 
intrarea dinspre Cluj trebuie sa se introduca apa si canalizarea.PUG-ul este o 
lucrare in continuare.”
             Hava Mircea : „ Inspre ICRA canalizarea este facută trebuie doar sa 
curatam zona iar in legatura cu masinile sunt o necesitate.Daca este vorba de 
bani am sa va arat pe ce s-au cheltuit.
In legatura cu viabilizarea despre care a-ti vorbit o sa se facă exista apa o sa 
facem si curentul.”
              Moldovan Silvia: „ Autoturismele sunt la aceeasi valoare dar daca 
doriti puteti sa reduceti insa nevoia se impune.”
              Cretu Simion: „ Pentru cenmtrul urban se impune un studiu de 
marketing proiectul respectiv ma refer la contributie nu este mare.”
              Besoiu Ioan Noi avem in fiecare zi cereri pentru construire in zona 
cetatii trebuie sa avem o documentatie deoarece atunci cand aprobam aceste 
PUD-uri este necesar acolo un studiu de marketing. În legatura cu Colegiul 
HCC cei care vor elabora tema acolo se va face un studiu care ulterior poate 
fi utilizat.”
               Cretu Simion: „ Vream sa  creăm din cetate un brend iar discutiile 
acestea cu masinile nu are rost sa se mai poarte sunt necesare eu propun ca sa 
rămâna asa cum este.”
               Baco Mihai:” Revin la acesti bani pentru masini nu se poate ca 
primarul sa mearga cu un trabant.”



               Silvia Moldovan: „ Reactualizarea PUZ Calea Moţilor s-a facut este 
în lucru iar in ce priveste intrarea in oras proprietari sunt drumurile noi 
suntem doar administratori.”
               Harda Doina : „ Nu sunt multumita cu asemenea raspunsuri.”
                Cornea Vasile: „ Dacă nu  mai sunt obiecţiuni în privinţa aprobării 
proiectului de hotărâre prezentat, atunci supun la vot dacă sunteţi de acord cu 
aprobarea art.1,2,3,4 şi 5 din cadrul acestuia.”
                „ Fiind supuse la vot art.1,2,3, şi 5  din proiectul de hotărâre, 
acestea se aprobă cu 18 voturi pentru şi doua abtineri Harda Doina si Sandea 
Dorin.”
                Cornea Vasile : „ Acum supun la vot dacă sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu articolele aşa cum s-au votat.”
                „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu articolele aşa 
cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 18 voturi pentru şi doua abţineri Harda 
Doina si Sandea Dorin.”
                              
                              S-a adoptat Hotărârea nr.1/2007
                                                    
            2. Aproba alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2007 
în vederea efectuării unor cheltuieli materiale reprezentand contravaloarea 
tinutei de serviciu pentru personalul din aparatul propriu de specialitate al 
primarului şi din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local.

            - Se dă cuvântul   d-nei  Ranghet Georgeta ,  care prezintă raportul de 
specialitate , precum şi proiectul de hotărâre.
            - Se dă cuvântul d-lui consilier  Creţu Simion, care prezintă raportul 
de avizare al proiectului de hotărâre din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.
                   Creţu Simion : " Comisia a avizat favorabil proiectul de hotărâre 
şi nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia."
                  Contor Gheorghe: " Dacă nu mai sunt discuţii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat , atunci supun la vot dacă sunteţi de 
acord cu aprobarea art.1,2    din cadrul acestuia."
                                                 
                         " Fiind supuse la vot art.1,2  din cadrul proiectului de hotărâre 
prezentat ,acestea s-au aprobat cu  18  voturi pentru şi doua abţineri Hardaq 



Doina si Sandea Dorin.”
                   
                    Cornea Vasile : " Acum supun la vot dacă sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu articolele aşa cum s-au votat."
                  " Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu articolele 
aşa cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 18 voturi pentru şi doua abtineri 
Harda Doina si Sandea Dorin."
               
                               S-a adoptat Hotărârea nr.2/2007
     

            3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii nr.425/2006 a 
Consiliului local Alba Iulia.
             - Se dă cuvântul d-nei Sinar Anuţa, care prezintă raportul de 
specialitate din partea  Direcţiei venituri , precum şi proiectul de hotărâre.
           - Se dă cuvântul d-lui consilier  Creţu Simion, care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotărâre din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
                Creţu Simion :” Comisia a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
              Cornea Vasile : „ Dacă nu mai sunt discuţii în privinţa aprobării 
proiectului de hotărâre prezentat, atunci supun la vot dacă sunteţi de acord cu 
aprobarea art.1,2,3, 4, 5, 6 , 7  din cadrul acestuia.”
             „ Fiind supuse la vot art.1,2,3,4,5,6,7 din proiectul de hotărâre, 
acestea s-au aprobat cu 20 voturi pentru.”
               Cornea Vasile : „ Acum supun la vot dacă sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu articolele aşa cum s-au votat.”
             „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu articolele aşa 
cum s-au votat , acesta s-a aprobat cu 20 voturi pentru.”

                           S-a adoptat Hotărârea nr.3/2007.

               4. Proiect de hotărâre  privind acordarea de inlesniri fiscale în 
favoarea Cooperaţiei Mestesugaresti „ Unirea din Alba Iulia.
 



               - Se dă cuvântul d-nei Sinar Anuţa , care prezintă raportul de 
specialitate , precum şi proiectul de hotărâre.
− Se da cuvantul d-lui consilier  Creţu Simion, care prezinta raportul de 

avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.
             Creşu Simion:” Comisia avizat favorabil proiectul de hotarare si 
nu avem obiectiuni in privinta aprobarii acestuia.” 
Cornea Vasile : „ Dacă nu sunt obiecţiuni în privinţa aprobării proiectului 
de hotărâre prezentat, atunci supun la vot dacă sunteţi de acord cu 
aprobarea art.1,2 şi 3 din proiectul de hotărâre.”

             „ Fiind supuse la vot art.1,2,3 din proiectul de hotărâre, acestea s-au 
aprobat cu 20 voturi pentru.”
               Cornea Vasile: „ Acum supun la vot dacă sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu articolele aşa cum s-au votat.”
               „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu articolele aşa 
cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 20 voturi pentru.”

                              S-a adoptat Hotărârea nr.4/2007.
 
               5. Proiect de hotărâre privind stabilirea situatiilor deosebite în care 
se află persoanele din municipiul Alba Iulia aflate în nevoie socială şi 
necesită acordarea unor ajutoare de urgentă.

− Se dă cuvântul d-nei Cristescu Adela, care prezintă raportul de specialitate 
precum şi proiectul de hotărâre.

− Se da cuvantul d-lui consilier  Sarbu Constantin, care prezintă raportul de 
avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.

               Sârbu Constantin: Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare si 
nu avem obiectiuni in privinta aprobarii acestuia.
            Cornea Vasile : „ Dacă nu sunt obiecţiuni în privinţa aprobării 
proiectului de hotărâre prezentat, atunci supun la vot dacă sunteţi de acord cu 
aprobarea art.1,2,3, 4 şi 5  din cadrul acestuia.”
            „ Fiind supuse la vot art.1,2,3, 4 şi 5  din proiectul de hotărâre, 
acestea se aprobă cu 20 voturi pentru.”
            Cornea Vasile : „ Acum supun la vot dacă sunteţi de acord cu 



aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu articolele aşa cum s-au votat.”
            „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu articolele aşa 
cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 20  voturi pentru.”

                       S-a adoptat Hotărârea nr.5/2007

 6. Proiect de hotărâre privind scutirea de majorari şi penalităţi pentru 
chiria neachitată la termen pentru o  persoană fizică.
                  -  Se dă cuvântul d-nei Cristescu Adela , care prezintă 
raportul de specialitate , precum şi proiectul de hotărâre.”

Se da cuvantul d-lui consilier Sârbu Constantin, care prezinta raportul de 
avizare din partea comisiei de specialitate a consiliului local.
            Sârbu Constantin.: Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare 
si nu avem obiectiuni in privinta aprobarii acestuia.

                    Cornea Vasile : „ Dacă nu sunt obiecţiuni în privinţa aprobării 
proiectului de hotărâre prezentat, atunci supun la vot dacă sunteţi de acord cu 
aprobarea art.1,2,3 din cadrul acestuia.”
                    „ Fiind supuse la vot, art.1,2,3  din proiectul de hotărâre, acestea 
se aprobă cu 20 voturi pentru.”
                    Cornea Vasile: „ Acum supun la vot dacă sunteţi de acord cu 
aprobarea  proiectului de hotărâre împreună cu articolele aşa cum s-au votat.”
                    „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu articolele 
aşa cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 20 voturi pentru.”
 
                          S-a adoptat Hotărârea nr.6/2007.

            7. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani din bugetul 
de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba Iulia, pentru asociatia 
„ Solidaritatea Sociala Alba.

               - Se dă cuvântul d-nei Cristescu  Adela , care prezintă raportul de 
specialitate  precum şi proiectul de hotărâre.

               - Se dă cuvântul d-lui consilier  Sârbu Constantin, care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotărâre din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.



                 Sârbu Constantin:” Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
               Cornea Vasile : „ Dacă nu sunt obiecţiuni în privinţa aprobării 
proiectului de hotărâre prezentat, atunci supun la vot dacă sunteţi de acord cu 
aprobarea art.1,2,3 din cadrul acestuia.”
              „ Fiind supuse la vot art.1,2,3 din proiectul de hotărâre, acestea se 
aprobă cu 20 voturi pentru.”
             Cornea Vasile : „ Acum supun la vot dacă sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu articolele aşa cum s-au votat.”
              „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu articolele aşa 
cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 20 voturi pentru.”

                     S-a adoptat Hotărârea nr.7 /2007.
    
• Punctul 8 din ordinea de zi s-a retras.

             9. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei pentru activitatea 
de tehnologia informaţiei în cadrul Primariei municipiului Alba Iulia.

1.          - Se dă cuvântul d-lui Vintan Virgil , care prezintă raportul de 
specialitate precum si proiectul  de hotărâre.

          - Se dă cuvântul d-lui consilier  Pop Monica, care prezintă raportul de 
avizare al proiectului de hotărâre din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.
             Pop Monica: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi nu 
avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
            Cornea Vasile : „ Dacă nu sunt obiecţiuni în privinţa aprobării 
proiectului de hotărâre prezentat, atunci supun la vot dacă sunteţi de acord cu 
aprobarea art.1,2 din cadrul acestuia.”
           „ Fiind supuse la vot art.1,2 din proiectul de hotărâre, acestea s-au 
aprobat cu 20  voturi pentru.”
           Cornea Vasile : „ Acum supun la vot dacă sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu articolele aşa cum s-au votat.”
         „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu articolele aşa 
cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 20  voturi pentru.”
                       S-a adoptat Hotărârea nr.8/2007.



               10. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice faza studiu fezabilitate, pentru obiectivul „ Modernizare strazi, 
Zona Schit,”

        - Se da cuvantul d-nei Moldovan Silvia care prezinta raportul de 
specialitate precum si proiectul de hotarare.

− Se da cuvantul d-lui consilier Besoiu Ioan care preinta raportul de avizare 
al proiectului de hotarare din partea comisiei de specialitate a consiliului 
local.
            Besoiu Ioan : „ Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare si 
nu avem obiectiuni în privinţa aprobării acestuia.
           Cornea Vasile: Daca nu mai sunt obiectiuni in privinta aprobarii 
proiectului de hotarare atunci supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea art.1 şi 2 din proiectul de hotarare.”

                „ Fiind supuse la vot art. 1 şi 2 din proiectul de hotarare acestea s-
au aprobat cu 20 voturi pentru.”
                Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteti de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu articolele asa cum s-au votat.”
                „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare impreuna cu articolele asa 
cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 20 voturi pentru.”
                             S-a adoptat Hotararea nr.9/2007

               11. Proiect de hotarare privind insusirea contractului de comodat 
pentru administrare spaţii – Incubator de  afaceri, municipiul Alba Iulia.

− Se dă cuvantul d-nei Moldovan Silvia care prezinta raportul de specialitate 
precum si proiectul de hotarare.

− Se da cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai, care prezinta raportul de 
avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.

                Baco Mihai: Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare .
               Rotar Marius: „ Eu solicit sa se amane discutarea acestui proiect de 
hotarare deoarece nu a intrat si in comisia de specialitate ma refer la comisia 
juridica.”
               Besoiu Ioan: „ Nu este corect sa se subânchirieze.”
               Hava Mircea: „ De ce sa se amane avizul comisiei era consultativ se 



poate hotărâ in cadrul sedintei de ce sa se amane a trecut in comisia de 
domeniu .”
               Jeler Marcel: „ Daca doriti ca astfel de proiecte de hotarari sa intre 
si in comisia juridica de acum inainte asa vom face.”
               Cretu Simion: „ Totul este destul de clar eu propun aprobarea 
proiectului de hotarare.”
               Cornea Vasile: „ Daca nu mai sunt discutii în privinţa aprobării 
proiectului de hotărâre, atunci supun la vot daca sunteti de acord cu 
aprobarea art.............din cadrul acestuia.
               „ Fiind supuse la vot art. ................. din cadrul proiectului de 
hotărâre, acestea se aproba cu 20 voturi pentru.”
               Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteti de acord cu 
aprobarea proiectului de hotărâre impreuna cu articolele asa cum s-au votat.”
               „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare impreuna cu articolele asa 
cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 20 voturi pentru.
                             S-a adoptat Hotararea nr.10/2007

          Proiectul de hotarare de la punctul 12 din ordinea de zi a fost retras. 
          
             13. Proiect de hotarare privind asigurarea cheltuielilor neeligibile  în 
cadrul proiectului „ Lucrari de  infrastructură edilitară în zona istorică Cetate 
şi extinderea retelei de apa potabila şi canalizare.

      - Se dă cuvantul d-nei Moldovan Nicu  care prezinta raportul de 
specialitate precum si proiectul de hotarare.

               - Se da cuvantul d-lui consilier  Creţu Simion, care prezintă raportul 
de avizare din partea comisiei de specialitate a consiliului local.
                 Creţu Simion: Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
                Besoiu Ioan: „ Suma trebuia trecuta in hotarare.”
                Moldovan Silvia: „ Dar este trecută în raport.”
                Cornea Vasile: „ Dacă nu mai sunt obiectiuni in privinţa aprobarii 
proiectului de hotărare, atunci supun la vot daca sunteti de acord cu 
aprobarea art.1 şi 2 din cadrul acestuia.”
                „ Fiind supuse la vot  art,.1 si 2 din proiectul de hotarare acestea s-
au aprobat cu 20 voturi pentru.
                Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteti de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu articolele asa cum s-



au votat.”
                „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare acesta s-a aprobat cu 20 
voturi pentru.”
                             S-a adoptat hotararea nr.11/2007.

             14. Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii Consiliului local 
la activităţile Centrelor Europa.

              -  Se dă cuvantul d-nei Moldovan Nicu  care prezinta raportul de 
specialitate precum si proiectul de hotarare.
              - Se da cuvantul d-lui consilier  Creţu Simion, care prezintă 
raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a consiliului local.
                Creţu Simion:”Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare 
şi nu avem obiecţiuni in privinţa aprobării acestuia.”
               Cornea Vasile: „ Daca nu sunt obiectiuni în privinţa aprobării 
proiectului de hotărâre prezentat , atunci supun la vot dacă sunteti de acord 
cu aprobarea art.1,2,3,4 din cadrul acestuia.”
                „ Fiind supuse la vot art.1,2,3,4 din proiectul de hotarare
acestea s-au aprobat cu 20 voturi pentru.”
                Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteti de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu articolele asa cum s-au 
votat.”
                „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a aprobat cu 
20 voturi pentru.”
                             S-a adoptat Hotărârea nr.12 / 2007.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru acordarea 
de finantari nerambursabile  activităţilor non profit de interes general pe 
anul 2007.

− Se dă cuvantul d-lui Moldovan  Nicu, care prezinta raportul de specialitate 
precum si proiectul de hotarare.

− Se da cuvantul d-lui consilier  Creţu Simion, care prezintă raportul de 
avizare al proiectului de hotarâre din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.
              Creţu Simion: Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.

                  Moldovan Nicu : „Noi la art. 2 propunem suma de 700.000 Ron in 



loc de 700 ron.
                  Cornea Vasile : „ Dacă nu mai sunt alte propuneri atunci supun la 
vot art.1 şi 2 – cu propunerea de a se trece 700.000 ron si a art.3 , 4 şi 5 din 
proiectul de hotarare.”
                  „ Fiind supuse la vot art., prezentate acestea s-au aprobat cu 19 
voturi pentru si o abtinere Besoiu  Ioan.”
                  Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu articolele asa cum s-au votat.”
                  „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a aprobat cu 19 
voturi pentru si o abţinere Besoiu Ioan .”
                         S-a adoptat Hotărârea nr.13/2007

      16. Proiect de hotarare privind modificarea hotararii nr.379/2004 a 
Consiliului local Alba Iulia.

− Se da cuvantul d-lui Marincean Ioan care prezintă raportul de specialitate 
precum şi proiectul de hotărâre.

−  Se da cuvantul d-lui consilier  Creţu Simion, care prezintă raportul de 
avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.

              Creţu Simion: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare si 
nu avem obiectiuni in privinta aprobarii acestuia.”
             Cornea Vasile: „ Dacă nu sunt obiectiuni in privinţa aprobarii 
proiectului de hotarare prezentat, atunci supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea art.1,2,3,4 din cadrul acestuia.”
             „ Fiind supuse la vot art. 1,2,3,4, din proiectul de hotarare acestea se 
aprobă cu 20 voturi pentru.
               Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteti de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu articolele asa cum s-
au votat.”
                  „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a aprobat cu 20 
voturi pentru.”
                          S-a adoptat Hotararea nr.14/2007

                  17. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr.7/2005 a 
Consiliului local Alba Iulia.



                  - Se da cuvantul d-lui Marincean Ioan care prezintă raportul de 
specialitate si proiectul de hotarare.

               - Se da cuvantul d-lui consilier Creţu Simion, care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
                Creţu Simion: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare 
si nu avem obiectiuni in privinţa aprobarii acestuia.”

                   Cornea Vasile: „ Dacă nu sunt obiectiuni in privinţa aprobarii 
proiectului de hotarare prezentat, atunci supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea art.1,2,3,4 din cadrul acestuia.”
                   „ Fiind supuse la vot art.1,2,3,4 din proiectul de hotarare, acestea 
s-au aprobat cu 20 voturi pentru.”
                   Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu articolele asa cum s-au votat.”
                   „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta se aproba cu 20 
voturi pentru.
                              S-a adoptat Hotararea nr.15/2007

18.          Proiect de hotarare privind reorganizarea serviciului voluntar 
pentru situaţii de urgenţă.

              - Se dăcuvântul d-lui primar Mircea Hava care prezintă raportul de 
specialitate precum si proiectul de hotarâre.”
               Cornea Vasile: „ Daca nu sunt discutii atunci supun la vot daca 
sunteti de acord cu aprobarea art.1,2,3,4,5,6 din cadrul proiectului de hotarare 
prezentat.
               „ Fiind supuse la vot articolele acestea s-au aprobat cu 20 voturi 
pentru.”
               Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteti de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu articolele asa cum s-au votat.”
               „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare acesta s-a aprobat cu 20 
voturi pentru.”
                            S-a adoptat Hotărârea nr.16/2007.

             19. Proiect de hotarare privind aprobarea contribuţiei Consiliului 
local Alba Iulia la Asociaţia „ Fotbal Club Unirea 1924” pe anul 2007.



             -   Se da cuvantul d-nei Fara Luminita care prezinta raportul de 
specialitate si proiectul de hotarare.
             - Se da cuvantul d-lui consilier  Creţu Simion, care prezinta 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.

                   Creţu Simion :” Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.”
                  Bărdaş Mihai: „ Domnilor cnsilieri vreau sa va spun ca noi in 
fiecare an le aprobam aceste sume de bani echipei vreau sa va spun ca acum 
joaca mai bine si pentru sedinta viitoare va voi prezenta un raport cu toate 
cheltuielile.Eu spun sa aprobam aceasta suma de bani.”
                  Cornea Vasile: „ Daca nu mai sunt discutii atunci supun la vot 
daca sunteti de acord cu aprobarea art.1,2,3 din proiectul de hotarare.”
                  „ Fiind supuse la vot articolele acestea s-au aprobat cu 20 voturi 
pentru.”
                  Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteti de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu articolele asa cum s-
au votat.”
                   „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare acesta s-a aprobat cu 20 
voturi pentru.”

     20. Proiect de hotarare privind aprobarea unor planuri urbanistice de 
detaliu.
Art. 1.  PUD – Construire casa de vacanta Zona Sesuri Micesti 
solicitant Hristea Ileana.

                - Se da cuvantul d-nei Enache Laura care prezintă raportul de 
specialitate precum si PUD-ul.
                - Se da cuvantul d-lui consilier  Besoiu  Ioan care prezinta 
raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a consiliului local.
                Besoiu Ioan:” Comisia a avizat favorabil PUD-ul si nu avem 
obiectiuni in privinta aprobarii acestuia.

         Daca nu sunt obiectiuni supun la vot daca sunteti de acord cu 
aprobarea PUD-ului prezentat.

                  „ Fiind supus la vot PUD-ul, acesta s-a aprobat cu 20 voturi 
pentru.”
           Art.2. PUD – Construire locuinţe str. Pinului

       - Se dă cuvantul d-nei Enache Laura care prezinta raportul de 



specialitate precum si PUD-ul. In continuare arată că , conditia propusa 
a fost indeplinită.

                 - Se dă cuvantul d-lui consilier  Besoiu Ioan,care prezintă raportul 
de avizare din partea comisiei de specialitate a consiliului local.

              Besoiu Ioan: „ Comisia a avizat favorabil PUD-ul si nu avem 
obiectiuni in privinţa aprobarii acestuia.
             Cornea Vasile: „ Daca nu sunt obiectiuni in privinta aprobarii 
PUD-ului prezentat, atunci supun la vot daca sunteti de acord cu aprobarea 
acestuia.”
             „ Fiind supus la vot PUD-ul acesta s-a aprobat cu 20 voturi 
pentru.”

     
       Art. 3. PUD – Respinge PUD amplasare panouri publicitare Calea 
Moţilor, B-dul Revoluţiei 1989

                 Enache Laura : „ Domnilor consilieri beneficiarul a renuntat la 
propunerile facute si acum propune numai varianta I-a.
                  „ In continuare d-na Enache Laura prezinta raportul de specialitate 
si PUD-ul varianta I-a pentru care s-a primit avizul si al politiei. Pentru 
aceasta varianta comisia tehnica a fost de acord si a dat aviz favorabil.”
             - Se dă cuvantul d-lui consilier Besoiu Ioan care preyintă raportul de 
avizare al PUD-ului prezentat.
                Comisia nu a avizat favorabil  spatiile decat pentru varianta I-a care 
a fost prezentata de d-na Enache  Laura.”
                 Sarbu Constantin_ „ De ce sa fie amplasata intr-o intersectie care 
este aglomerata.”
                Cornea Vasile: „ Intersectia nu este aglomerata.”
                Hava Mircea: Amplasamentul in varianta I-a este bun  intersectia 
este semaforizata si nu vor fi probleme .
                Plesa Gabriel: „ Este o bijuterie sa se faca asa ceva eu sunt de acord 
.”
               Cornea Vasile: „ Daca nu mai sunt discutii atunci supun la vot daca 
sunteti de acord  cu aprobarea varientei I-a care nea fost prezentata de d-na 
Enache Laura este vorba de intersectia Str.Calea Motilor cu Ardealului.
                „ Fiind supus la vot PUD-ul, acesta s-a aprobat cu 18 voturi pentru 
si 2 abţineri Harda Doina si Sandea Dorin.”.



              Art. 4. PUD – schimb de destinatie din locuinţă în Birouri cu 
extindere str.Basarabiei nr.5.
− Se dă cuvantul d-nei Enache Laura care prezinta raportul de specialitate si 

PUD-ul.
− Se da cuvantul d-lui consilier  Besoiu Ioan , care prezintă raportul de 

avizare din partea comisiei de specialitate a consiliului local.
                     Besoiu Ioan: „ Comisia de specialitate a avizat favorabil PUD-ul 
prezentat.
                    Harda Doina: „ In conditiile date acolo trebuia sa se facă un PUZ 
cladirea arata groaznic acolo.”
                    Cornea Vasile : „ Daca nu mai sunt discutii atunci supun la vot 
daca sunteţi de acord cu aprobarea PUD-ului prezentat.”
                    „ Fiind supus la vot PUD-ul, acesta s-a aprobat cu 17 voturi 
pentru şi 3 abţineri  Rotar Marius, Sandea Dorin, Harda Doina.”

      Art. 5. PUD – amenajare ansamblu turistic antic-medieval, traseul 
celor trei fortificaţii.

             -  Se da cuvantul d-nei Enache Laura care prezinta raportul de 
specialitate precum si PUD-ul.

                 -  Se da cuvantul d-lui consilier  Besoiu Ioan, care preyinta 
raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a consiliului local. „

              Besoiu Ioan: „ Comisia a avizat favorabil PUD-ul si nu avem 
obiectiuni in privinta aprobarii acestuia.”  

              Harda Doina: „ Vreau sa stiu daca exista avizul ministerului 
culturii.”
                  Enache Laura: „ Da exista.”.
                  Cornea Vasile: „ Daca nu mai sunt discutii atunci supun la vot 
daca sunteti de acord cu aprobarea PUD-ului prezentat.
                  „ Fiind supus la vot PUD-ul, acesta s-a aprobat cu 20 voturi 
pentru.”
    
            Art. 6. PUD – Construire case de vacante, extravilan Miceşti

                - Se da cuvantul d-nei Enache Laura care prezinta
raportul de specialitate si PUD-ul.
− Se dă cuvântul d-lui consilier  Besoiu Ioan , care prezintă raportul de 



avizare din partea comisiei de specialitate a consiliului local.
            Besoiu Ioan .: „ Comisia a avizar favorabil PUD-ul si nu avem 
obiectiuni.”
           Cornea Vasile: „ Daca nu sunt obiectiuni in privinta aprobării PUD-
ului prezentat, atunci supun la vot daca sunteti de acord cu aprobarea 
acestui PUD.
            „ Fiind supus la vot PUD-ul, acesta s-.a aprobat cu 20 voturi 
pentru.”
            Art.7 . Respinge PUD construire locuinţă str. Craivei nr.81.

−   Se dă cuvantul d-nei Enache Laura care prezintă raportul de specialitate 
precum si PUD-ul.

−   Se da cuvantul d-lui consilier  Besoiu Ioan  care prezintă raportul de 
avizare din partea comisiei de specialitate

a consiliului local.
              Besoiu Ioan : Comisia nu a  avizat favorabil acest PUD propunem 
respingerea.”
           Cornea Vasile: „ Supun la vot daca sunteti de acord cu respingerea 
acestui PUD.”
           „ Fiind supusa la vot respingerea PUD-ului prezentat aceasta se aproba 
cu 20 voturi pentru.”
            Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteti de acord cu 
aprobarea art.8, 9 şi 10 din proiectul de hotarare.”
            „ Fiind supuse la vot articolele 8,9,10 acestea se aproba cu 20 voturi 
pentru.
            Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteti de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu articolele asa cum s-au votat.”
            „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare acesta se aproba cu 20 
voturi pentru.”
                         S-a adoptat Hotararea nr.18/2007.

       21.     Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii 
nr.433/2006 a Consiliului Local Alba Iulia.

                 
− Se dă cuvantul d-nei Hedviga Călin care prezintă raportul de specialitate 

precum si proiectul de hotarare.
− Se da cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai,  care prezinta raportul de 



avizare din partea comisiei de specialitate a consiliului local.
          Baco Mihai : „ Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare si nu 
avem obiectiuni in privinta aprobarii acestuia.”
               Cornea Vasile: „ Daca nu sunt obiectiuni in privinţa aprobării 
proiectului de hotărâre prezentat atunci supun la vot daca sunteţi de acord 
cu aprobarea art.1,2,3,4,5 şi 6 din cadrul acestuia.
                „ Fiind supuse la vor articolele acestea s-au aprobat cu 20 voturi 
pentru.”
                Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu articolele asa cum 
s-au votat.”
                „Fiind supus la vot proiectul de hotarare acesta s-a aprobat cu 20 
voturi pentru.”
                              S-a adoptat Hotararea nr.19/2007.

        22.Proiect de hotarare privind propunerea de atribuire în 
proprietate a terenului aferent caselor particulare.

− Se da cuvantul d-nei Groza Aurica care prezintă raportul de specialitate si 
proiectul de hotarare.

− Se da cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai, care prezinta raportul de 
avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.
             Baco Mihai : Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare si nu 
avem obiectiuni in privinţa aprobării acestuia.”
            Cornea Vasile: Daca nu sunt obiectiuni in privinţa aprobarii 
proiectului de hotarare prezentat, atunci supun la vot daca sunteţi de acord 
cu aprobarea art.1,2,3, din cadrul acestuia.”
             „ Fiind supuse la vot articolele acestea s-au aprobat cu 20 voturi 
pentru .
             Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteti de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu articolele asa cum au fost 
votate.”
             „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare acesta s-a aprobat cu 20 
voturi pentru.”
                       S-a adoptat hotărârea nr.20/2007.



           23. Proiect de hotarare privind propunerea de atribuire în 
proprietate a terenului aferent apartamentelor.

− Se dă cuvantul d-nei Groza Aurica care prezintă raportul de specialitate 
precum si proiectul de hotarare.

− Se dă cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai , care prezintă raportul de 
avizare din partea comisiei de specialitate a consiliului local.
               Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare si 
nu avem obiectiuni in privinta aprobarii acestuia.”
             Cornea Vasile: „ Daca nu sunt obiectiuni în privinţa aprobării 
proiectului de hotarare prezentat atunci supun la vot daca sunteţi de acord 
cu aprobarea art.1,2, şi 3 din cadrul acestuia.”
             „ Fiind supuse la vot articolele , acestea s-au aprobat cu 20 voturi 
pentru.” 
             Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteti de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu articolele asa cum s-au 
votat.”

                  „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a aprobat cu 20 
voturi pentru.”
                                    S-a adoptat Hotărârea nr.21/2007.

       24. Proiect de hotarare privind  parcelarea si concesionarea a unui 
imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul  Republicii , Bl.C110.
         - Se dă cuvantul d-nei  Groza Aurica, care prezintă raportul de 
specialitate precum si proiectul de hotarare.
        - Se dă cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai, care prezintă raportul 
de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.
         Baco Mihai : „ Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare si 
nu avem obiectiuni in privinţa aprobării acestuia.La art.4 comisia 
propune pentru cele trei parcele suma de 25 euro/ mp./an fără TVA.”
          Cornea Vasile: „ Dacă nu mai sunt alte propuneri atunci supun la 
vot dacă sunteti de acord cu aprobarea art.1,2,3 4 – împreuna cu 
propunerea comisiei de a se trece suma de 25 euro/mp/an fără TVA si a 
art.5 şi 6  din proiectul de hotarare.”

                    „ Fiind supuse la vot articolele asa cum au fost prezentate 



acestea se aproba cu 20 voturi pentru.”
                   Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteti de acord cu 
aprobarea proiectului de hotărâre impreuna cu articolele asa cum s-au votat.”
                   „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare acesta s-a aprobat cu 20 
voturi pentru.”
                                  S-a adoptat Hotărârea nr.22/2007.

        25.Proiect de hotarare privind expertiza tehnica efectuata in 
dosarul nr.5369/176/2006.
       - Se da cuvantul d-nei Groza Aurica care prezinta raportul de 
specialitate precum si proiectul de hotărâre.
        - Se da cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai , care prezintă raportul 
de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.
          Baco Mihai : „ Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare si 
nu avem obiectiuni in privinţa aprobării acestuia.
        Cornea Vasile: „ Daca nu sunt obiectiuni in privinţa aprobării 
proiectului de hotarare atunci supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea art.1,2 şi 3 din cadrul acestuia.”
        „ Fiind supuse la vot articolele acestea s-au aprobat cu 20 voturi 
pentru .”
         Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu articolele asa 
cum s-au votat.”
           „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta se aprobă cu 20 
voturi pentru.”
                        S-a adoptat Hotararea nr.23/2007.

           26. Proiect de hotarare  privind expertiza  tehnică efectuată în 
dosar nr.5355/176/2006.
 

− Se dă cuvantul d-nei Groza Aurica care prezintă raportul de specialitate 
precum si proiectul de hotarare.

− Se dă cuvantul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul
de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de specialitate a 



consiliului local.
            Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarâre şi 
nu avem obiectiuni în privinţa aprobării acestuia.”
            Cornea Vasile: „ Daca nu sunt obiectiuni în privinţa aprobării 
proiectului de hotarâre prezentat, atunci supun la vot daca sunteti de acord 
cu aprobarea art.1,2,3  din cadrul acestuia.”
             „ Fiind supuse la vot articolele prezentate acestea se aprobă cu 20 
voturi pentru.”
             Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu articolele asa cum 
s-au votat.”
              „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a aprobat cu 20 
voturi pentru.”
                                 S-a adoptat hotararea nr.24/2007

                
              27. Proiect de hotarare privind  expertiza tehnică efectuată în dosar 
nr.49/176/2006.

            - Se dă cuvantul d-nei Groza Aurica care prezintă raportul de 
specialitate precum si proiectul de hotărâre.
Se dă cuvantul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare 
al proiectului de hotarare din partea comisiei de specialitate a consiliului 
local.

                Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare si nu 
avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
                Cornea Vasile: „ Daca nu mai sunt discutii pe margine proiectului 
de hotarare prezentat, atunci supun la vot dacă sunteţi de acord cu aprobarea 
art.1, 2, şi 3 din cadrul acestuia.”
                „ Fiind supuse la vot articolele, acestea s-au aprobat cu 20 voturi 
pentru.”
                Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu articolele asa cum s-
au votat.”
                 „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a aprobat cu 20 
voturi pentru .”
                                 S-a adoptat Hotărârea nr.25/2007.



  28. Proiect de hotarare privind completarea hotararii nr.443/2006 a 
Consiliului local Alba Iulia.
        - Se dă cuvantul d-nei Groza Aurica care prezintă raportul de 
specialitate precum si proiectul de hotarare.
        - Se dă cuvantul d-lui consilier Baco  Mihai care prezintă raportul 
de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.
         Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare si 
nu avem obiectiuni in privinţa aprobarii acestuia.”
          Cornea Vasile: „ Dacă nu sunt obiecţiuni în privinţa aprobării 
proiectului de hotarare prezentat atunci supun la vot daca sunteti de 
acord cu aprobarea art.1,2,3,4,5 din proiectul de hotarare.”
          „ Fiind supuse la vot articolele , acestea s-au aprobat cu 20 voturi 
pentru.”
           Cornea Vasile: Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu articolele asa cum s-au 
votat.”

                    „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre acesta s-a aprobat cu 20 
voturi pentru.”
                              S-a adoptat Hotărârea nr.26/2007.

         29. Proiect de hotarare privind parcelarea unui imobil teren situat 
în Alba Iulia, Zona „ Lumea Nouă „, str.Muncii f.n, şi transmite în 
administrarea Ministerului Sănătăţii publice o parcelă  de teren pentru 
construirea spitalului regional de urgenţă.
          - Se dă cuvantul d-nei Groza Aurica care prezintă raportul de 
specialitate precum si proiectul de hotarare.
          - Se dă cuvantul d-lui Baco Mihai care prezintă raportul de 
avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.
          Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de hotărîre şi 
nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
          Cornea Vasile: „ Dacă nu sunt obiecţiuni în privinţa aprobării 
proiectului de hotarare , atunci supun la vot daca sunteţi de acord cu 



aprobarea art.1,2,3,4,5,6 din cadrul acestuia.”
           „ Fiind supuse la vot articolele acestea s-au aprobat cu 20 voturi 
pentru.”
           Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu articolele asa cum s-au 
votat.”
           „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta se aproba cu 20 
voturi pentru.”
                           S-a adoptat hotărârea nr.27/2007.

           30.   Proiect de hotarare privind documentatia tehnică întocmită în 
baza HG nr.834/1991.

            - Se dă cuvantul d-nei Groza Aurica care prezintă raportul de 
specialitate precum si proiectul de hotarare.
            - Se da cuvantul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
            Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare si 
nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”.
            Cornea Vasile : „ Dacă nu sunt obiecţiuni în privinţa aprobării 
proiectului de hotarare, atunci supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea art.1,2,3 din cadrul acestuia.”
             „ Fiind supuse la vot articolele, acestea se aproba cu 20 voturi 
pentru.”
             Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu articolele asa 
cum s-au votat.”
             „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta s-a aprobat cu 
20 voturi pentru.”
                       S-a adoptat Hotărârea nr.28/2007.

        31. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.219/1998 a 
Consiliului local al Municipiului Alba Iulia.
         - Se dă cuvantul d-nei Groza Aurica care prezintă raportul de 
specialitate si proiectul de hotarare.
         - Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care preyintă raportul 



de avizare al proiectului de hotărâre din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.
            Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
             Cornea Vasile: „ Dacă nu sunt obiectiuni , atunci supun la vot 
dacă sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2 şi 3 din cadrul acestuia.”
             „ Fiind supuse la vot articolele, acestea s-au aprobat cu 20 
voturi pentru.”
             Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteti de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu articolele aşa 
cum s-au votat.”
             „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a aprobat cu 
20 voturi pentru.”
                              S-a adoptat Hotararea nr.29/2007.

                32. Proiect de hotărâre privind  parcelarea şi introducerea în 
circuitul civil a unei parcele de teren situată în  Alba Iulia, str., Septimius 
Severus nr.55.

         - Se dă cuvantul d-nei Groza Aurica care prezintă raportul de 
specialitate si proiectul de hotărâre.
         - Se dă cuvantul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul 
de avizare al proiectului de hotărâre din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.

                  Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
nu avem obiectiuni în privinţa aprobării acestuia.”
               Cornea Vasile: „ Dacă nu sunt obiecţiuni în privinţa aprobării 
proiectului de hotarâre prezentat, atunci supun la vot dacă sunteţi de acord cu 
aprobarea art.1,2,3,4,5 din cadrul acestuia.”
               „ Fiind supuse la vot articolele, acestea s-au aprobat cu 18 voturi 
pentru si doua abţineri Harda Doina si Sandea Dorin.”
               Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare împreună cu articolele aşa cum s-au votat.”
               „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta se aprobă cu 18 
voturi pentru si 2 abţineri  Harda Doina si Sandea Dorin.”
                         S-a adptat Hotărârea nr.30/2007.



               33. Proiect de hotarare privind acceptarea donaţiei făcută de 
Ciobanu Rodica „ Drum” situat în Alba Iulia, str. Izvorului.

       - Se dă cuvantul d-nei  Groza Aurica care prezintă raportul de 
specialitate si proiectul de hotarare.
      - Se dă cuvantul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de 
avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.
         Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
         Cornea Vasile: „ Daca nu sunt obiecţiuni în privinţa aprobării 
proiectului de hotarare prezentat, atunci supun la vot daca sunteţi de 
acord cu aprobarea art.1,2,3,4,5 din cadrul acestuia.”
         „ Fiind supuse la vot articolele acestea s-au aprobat cu 19 voturi 
pentru si o abţinere  Popa Pavel .”
          Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu articolele asa 
cum s-au votat.”
         „ Fiind supus la vot proiectul de hotarâre, acesta s-a aprobat cu 19 
voturi pentru si o abţinere Popa Pavel.”
                           S-a adoptat Hotararea nr.31/2007.

       34.Proiect de hotarare privind documentaţia tehnică de parcelare a 
unui imobil teren  situat în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1918 Bl. A5.
           - Se dă cuvantul d-nei Groza Aurica, care prezintă raportul de 
specialitate si proiectul de hotarare.
          - Se dă cuvantul d-lui Baco Mihai care prezintă raportul de 
avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.
                 Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare si nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
                 Cornea Vasile: „ Dacă nu sunt discuţii atunci supun la vot 
daca sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2, 3 din proiectul de hotarare.”
                  „ Fiind supuse la vot articolele , acestea s-au aprobat cu 20 
voturi pentru.”
                 Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare prezentat împreună cu articolele asa 



cum s-au votat.”
                 „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare , acesta s-a aprobat 
cu 20 voturi pentru.”
                          S-a adoptat Hotărârea nr.32/2007.

           35. Proiect de hotărâre privind documentaţia tehnică de parcelare 
a unui imobil teren situat în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei nr.16 Bl.B6.
          - Se dă cuvantul d-nei  Groza Aurica care prezintă raportul de 
specialitate precum si proiectul de hotarare.
          - Se dă cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai care prezintă raportul 
de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.
            Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare si 
nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
             Cornea Vasile: „  Daca nu sunt obiectiuni în privinţa proiectului 
de hotarâre prezentat, atunci supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea art.1,2,3 din cadrul acestuia.”
             „ Fiind supuse la vot articolele acestea s-au aprobat cu 20 voturi 
pentru.”
             Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare prezentat.”

                       „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare impreuna cu 
articolele asa cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 20 voturi pentru.”
                                S-a adoptat Hotararea nr.33/2007.

              36. Proiect de hotarare privind parcelarea şi concesionarea unui 
imobil teren situat în Alba Iulia str. Vasile Goldiş lângă Bloc 31.
                - Se dă cuvantul d-nei Groza Aurica care prezintă raportul de 
specialitate precum şi proiectul de hotarare.
− Se dă cuvantul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare 

al proiectului de hotarare din partea comisiei de specialitate a consiliului 
local.
                   Baco Mihai: Comisia propune la art.4 din proiect suma de 35 
euro/ mp./an fără TVA , Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare si 
nu avem obiecţiuni in privinţa aprobării acestuia.”
                   Cornea Vasile: Daca nu sunt discutii atunci supun la vot daca 



sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3,4- impreuna cu propunerea ca la 
art,4 sa ramana suma de 35 euro /mp/an/ fara TVA şi a art. 5 din proiectul 
de hotarare.”
                   „ Fiind supuse la vot articolele prezentate, acestea se aprobă cu 
18 voturi pentru şi  un vot impotrivă Harda Doina si  o abţinere Sandea 
Dorin.”

                          Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu articolele asa cum s-
au votat.”
                          „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta se aprobă cu 
18 voturi pentru , un vot impotriva Harda Doina si o abţinere Sandea Dorin.”
                             S-a adoptat Hotararea nr.34/2007.

      37. Parcelarea şi concesionarea unui imobil teren situat în Alba 
Iulia, B-dul Revoluţiei lângă Bl.V6.
         - Se dă cuvantul d-nei Groza Aurica care prezintă raportul de 
specialitate si proiectul de hotarare.
          - Se dă cuvantul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul 
de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.”
            Baco Mihai: „ Comisia nu a avizat favorabil proiectul de 
hotarare si propunem respingerea acestuia.”
           Cornea Vasile : „ Daca nu mai sunt alte propuneri atunci supun 
la  vot  daca  sunteţi  de  acord  cu  respingerea  proiectului  de  hotarare 
prezentat.”
            „ Propunerea fiind supusa la vot, aceasta s-a aprobat cu 20 
voturi pentru.”

                               S-a adoptat Hotararea nr.35/2007

        38. Proiect de hotarare privind parcelarea unui imobil teren
         situat în Alba Iulia, str,Cetăţii nr.6 în vederea restituirii conform Legii 
nr.10/2001.
                  - Se dă cuvantul d-lui Oancea Radu care prezintă raportul de 
specialitate si proiectul de hotarare.

              - Se dă cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai, care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 



specialitate a consiliului local.
                 Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare 

şi nu avem obiectiuni in privinţa aprobării acestuia.”
              Harda Doina: „ In această situaţie de ce se merge pe restituire nu 

putem aproba asa ceva se poate merge pe despagubire in bani.”
                   Cornea Vasile: „ Daca nu mai sunt discuţii atunci supun la vot 
daca sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3 şi 4 din proiectul de hotarare.”
                   „ Fiind supuse la vot articolele, acestea s-au aprobat cu 19 voturi 
pentru si o abţinere Harda Doina.”
                   Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu articolele asa cum s-au votat.”
                   „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare acesta s-a aprobat cu 19 
voturi pentru si o abţinere Harda Doina.”
                           S-a adoptat Hotărârea nr.36/2007.

       39. Parcelarea unui imobil teren înscris în CF nr.8957 Alba Iulia în 
vederea restituirii conform Legii nr.10/2001.
        - Se dă cuvantul d-lui Oancea Radu care prezintă raportul de 
specialitate precum şi proiectul de hotarare.

            - Se dă cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai, care prezintă
raportul de avizare al proiectului de hotarare  din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
               Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare şi 
nu avem obiecţiuni in privinţa aprobarii acestuia.”
              Cornea Vasile: „ Daca nu sunt obiectiuni in privinţa aprobarii 
proiectului  de hotărâre  atunci supun la vot daca sunteti de acord cu 
aprobarea art.1,2,3,4,5 din cadrul acestuia.”
              „ Fiind supuse la vot articolele acestea s-au aprobat cu 20 voturi 
pentru.”
               Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu articolele asa cum 
s-au votat.”

                  „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a aprobat cu 20 
voturi pentru.”
                                 S-a adoptat Hotărârea nr.37/2007.

      40. Proiect de hotarare privind parcelarea unui imobil teren situat în 



Alba Iulia str. George Cosbuc nr.32 în vederea restituirii conform Legii 
nr.10/2001.
         - Se dă cuvantul d-lui Oancea Radu care prezinta
raportul de specialitate precum si proiectul de hotarare.
         - Se dă cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai care prezintă raportul 
de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.
            Baco Mihai : „ Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.”
          Oancea Radu: Domnilor consilieri va rog sa fiti de acord la art.1 
la parcela nr.1 sa fie 62,96 m iar la parcela a doua sa fie 35,64 m.”
          Cornea Vasile: „ Daca nu mai sunt si alte complectari atunci 
supun la vot daca sunteţi de acord cu aprobarea art.1 – împreuna cu 
propunerea ca la parcela nr.1 sa fie trecută suprafaţa de 62,96 mp. Iar la 
parcela a doua sa fie trecută suprafata de 35,64 mp. Si a art.2, 3 din 
proiectul de hotarare.
          „ Fiind supuse la vot articolele sub forma prezentata mai sus, 
acestea s-au aprobat cu 20 voturi pentru.

                   Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu articolele asa cum au 
fost votate.”
                    Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta se aprobă cu 20 
voturi pentru.”
                                 S-a adoptat Hotărârea nr.38/2007.

     41.  Proiect de hotarare privind neânsuşirea completării raportului de 
expertiză tehnică efectuată în dosar nr.46/107/2006.

                  - Se dă cuvantul d-lui primar Hava Mircea care prezintă raportul 
de specialitate si proiectul de hotarare.

        -  Se dă cuvantul d-lui consilier Baco Mihai, care prezintă raportul de 
avizare  al  proiectului  de  hotarare  din  partea  comisiei  de  specialitate  a 
consiliului local.
              Cornea Vasile: „ Daca nu sunt obiecţiuni în privinţa aprobării 
proiectului de hotarare prezentat, atunci supun la vot daca sunteţi de acord 
cu aprobarea art.1 şi 2 din cadrul acestuia.”
                     „ Fiind supuse la vot articolele , acestea s-au aprobat cu 20 
voturi pentru.”



                     Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu articolele asa cum 
s-au votat.”
                       „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare acesta s-a aprobat 
cu 20 voturi pentru.”
                            S-a adoptat Hotărârea nr.39/2007.

       42. Proiect de hotarâre privind închirierea prin licitaţie publicăa 
unui  spaţiu  comercial  situat  în  Alba  Iulia  P-ţa  Centru,  Hala 
Agroalimentară.
           - Se dă cuvantul d-lui Inurean Ioan care prezintă

raportul de specialitate precum si proiectul de hotarare.
                - Se dă cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai, care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
                  Baco Mihai : „ Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare 
si nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
                Cornea Vasile: „ Dacă nu sunt obiecţiuni atunci supun la vot 
daca sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3 din proiectul de hotărâre.”
                „ Fiind supuse la vot articolele , acestea s-au aprobat cu 20 
voturi pentru.”
                 Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare prezentat împreuna cu articolele asa cum 
s-au votat.”
                 „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare , acesta s-a aprobat cu 
20 voturi pentru.”
                          S-a aprobat hotararea nr.40/2007.

      43. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr.388/2006 a 
Consiliului local Alba Iulia.
            - Se dă cuvantul d-lui Inurean Ioan care prezintă raportul de 
specialitate precum si proiectul de hotarare.
            - Se dă cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai, care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
             Baco Mihai : Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare si 



nu avem obiecţiuni în privinţa aprobarii acestuia.”
             Cornea Vasile: „ Daca nu sunt obiecţiuni atunci supun la vot 
daca sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2 din proiectul de hotărâre.”
             „ Fiind supuse la vot articolele acestea s-au aprobat cu 
20 voturi pentru.”
            Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreună cu articolele aşa 
cum s-au votat.”
             „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a aprobat cu 
20 voturi pentru.”
                          S-a adoptat hotărârea nr.41/2007.

          44. Proiect de hotărâre privind incheierea unui act aditional la 
contractul de asociere nr.18179/2006 încheiat între Consiliul local Alba 
Iulia şi SC” Matias Group” SRL.
 

− Se dă cuvantul d-lui Inurean Ioan care pretintă raportul de specialitate 
precum si proiectul de hotarare.

− Se da cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai care prezintă raportul de avizare 
al proiectului de hotarare din partea comisiei se specialitate a consiliului 
local.
          Inurean Ioan . „ In urma discuţiilor purtate in comisie şi cu SC 
Matias Group SRL s-a propus incheierea unui contract nou de asociere cu 
SC” Matias Group”SRL la valoarea de 100 euro urmand ca valoarea totală 
a ambelor contracte sa fie de 300 euro.”Propun ca la art,.1 sa se aprobe 
încheierea unui contract de asociere cu SC Matias Group SRL conform 
anexei.”
          Cornea Vasile: „ Supun la vot daca sunteţi de acord cu propunerea 
comisiei si a d-lui Inurean Ioan.”

               „ Propunerea fiind supusa la vot , aceasta s-a aprobat cu 20 voturi 
pentru.”
               Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare asa cum s-a modificat.”
               „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare sub forma aprobata, acesta 
s-a aprobat cu 20 voturi pentru.”
                                   S-a adoptat Hotărârea nr.42/2007.



      45.Proiect de hotarare privind avizarea tarifului de livrare a energiei 
termice către populaţie şi agenţi economici de către SC „ Dalkia 
Romania „ SRL.

−                  - Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă raportul de 
specialitate precum si proiectul de hotărâre.
                 - Se dă cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai, care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei pentru 
administrarea domeniului public si privat.
                   Baco Mihai .:” Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare.
− Se dă cuvantul d-lui consilier Creţu Simion care prezintă raportul din 

partea comisiei buget, finanţe.
              Creţu Simion:” Comisia a avizat favorabil proiectul de hotărâre

                       Cornea Vasile: „ Supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea art.1 şi 2 din proiectul de hotarare.”
                        „ Fiind supuse la vot articolele acestea s-au aprobat cu 20 
voturi pentru.”
                       Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare  împreună cu articolele asa cum s-au vtat.”
                        „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare acesta s-a aprobat cu 
20 voturi pentru.”
                                 S-a adoptat hotărârea nr.43/2007.

          46. Proiect de hotarare privind încheierea unui act adiţional la 
contractul de asociere nr.7798/2001 încheiat între Consiliul local Alba 
Iulia şi SC „ Group Corint „ SA.

− Se dă cuvantul d-lui Inurean Ioan care prezintă raportul de specialitate 
precum şi proiectul de hotarare.

− Se dă cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai ,  care prezintă raportul de 
avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.
               Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare şi 
nu avem obiectiuni in privinţa aprobării acestuia.”



              Cornea Vasile: „ Daca nu sunt obiecţiuni atunci supun la vot daca 
sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2 din proiectul de hotarare.”
              „ Fiind supuse la vot articolele aacestea s-au aprobat cu 20 voturi 
pentru.”
              Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu articolele asa cum 
s-au votat.”
              „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a aprobat cu 20 
voturi pentru.”
                             S-a adoptat Hotărârea nr.44/2007.

         47. Proiect de hotarare  privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare 
străzi, Cartier Ampoi III, str. Stefan Manciulea str. Emil Racoviţă şi str. 
Orizontului.
                  - Se dă cuvantul d-nei Moldovan Silvia care prezintă
raportul de specialitate precum şi proiectul de hotărâre.
                  - Se dă cuvantul d-lui consilier  Besoiu Ioan care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
                  Besoiu Ioan:” Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare.”
                 Cornea Vasile: „ Dacă nu mai sunt discuţii atunci supun la 
vot daca sunteţi de acord cu aprobarea art.1 şi 2 din proiectul de 
hotarare.”

                           „ Fiind supuse la vot articolele acestea s-au aprobat cu 20 
voturi pentru.”
                          Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotărâre împreuna cu articolele asa cum s-au votat.”
                          „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a aprobat 
cu 20 voturi pentru.
                               S-.a adoptat hotărârea nr.45/2007.

                  48. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract  pentru 
acordarea de servicii sociale de către Asociaţia  Filantropia Ortodoxă Alba 
Iulia prin Asezământul Social „ Sf. Vasile cel Mare”.



                - Se dă cuvantul d-lui primar Mircea Hava care prezintă raportul de 
specialitate si proiectul de hotărâre.

            - Se dă cuvantul d-lui consilier  Sârbu Constantin, care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.

                  Sârbu Constantin :” Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotărâre.”
                Cornea Vasile: „ Daca nu sunt obiecţiuni , atunci supun la vot daca 
sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3,4 din proiectul de hotărâre.”
                „ Fiind supuse la vot articolele, acestea s-au aprobat cu 20 voturi 
pentru.”
                Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord 
cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu articolele asa cum 
s-au votat.”
                „Fiind supus la vot proiectul de hotarare , acesta s-a aprobat cu 20 
voturi pentru.”
                                 S-a adoptat Hotărârea nr.46/2007.

          49. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract pentru 
acordarea de  servicii sociale de către Asociaţia Filantropia Ortodoxă 
Alba Iulia prin Centrul de zi Sf. Ana.

                      - Se dă cuvantul d-lui primar Mircea Hava care prezinta  
raportul de specialitate precum si proiectul de hotărâre.

                  - Se dă cuvantul d-lui consilier Sârbu Constantin care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotărâre din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
                  Sârbu Constantin: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotărâre.”
                 Cornea Vasile: „ Dacă nu sunt obiecţiuni în privinţa proiectului 
de hotărâre prezentat, atunci supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea art.1,2,3,4 din cadrul acestuia.”
                 „ Fiind supuse la vot articolele, acestea s-au aprobat cu 20 
voturi pentru.”

−                   Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreună cu articolele asa cum 
s-.au votat.”



                   „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a aprobat cu 
20 voturi pentru.”

                                       S-a adoptat Hotararea nr.47/2007.

              50 . Proiect de hotarare privind acceptarea donaţiei facute către 
Consiliul local a unor imobile terenuri   arător, situate în Alba Iulia str. 
Nazareth Illit.
           - Se dă cuvantul d-nei Groza Aurica, care prezintă raportul de 
specialitate precum şi proiectul de hotărâre.
           - Se dă cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai, care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotărâre din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
           Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de hotărâre  şi 
nu avem obiectiuni în privinţa aprobării acestuia.
           Cornea Vasile: „ Daca nu sunt discuţii , atunci supun la vot daca 
sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3,4, din cadrul acestuia.”
            „ Fiind supuse la vot articolele, acestea s-au aprobat cu 20 voturi 
pentru.”
            Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotărâre prezentat împreuna cu articolele aşa 
cum s-au votat.”
            „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre  , acesta s-a aprobat cu 
20 voturi pentru .”
                        S-a adoptat Hotararea nr.48/2007.

                 51.Proiect de hotarare privind prelungirea convenţiei de parteneriat 
cu Asociaţia „ Agora” Alba Iulia şi alocarea unei sume de bani din bugetul 
local.
− Se dă cuvantul d-lui primar Mircea Hava care prezintă raportul de 

specialitate precum şi proiectul de hotărâre.
− Se dp cuvantul d-lui consilier  Sârbu Constantin, care prezintă raportul de 

avizare al proiectului de hotărâre din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.
               Sârbu Constantin: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotărâre.”
              Cornea Vasile: „ Daca nu sunt obiecţiuni în privinţa aprobării 



proiectului de hotărâre prezentat, atunci supun la vot dacă sunteţi de acord 
cu aprobarea art.1,2,3,4, din cadrul acestuia.”
               „ Fiind supuse la vot articolele, acestea s-au aprobat cu 20 voturi 
pentru.”

                    Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotărâre prezentat împreuna cu articolele aşa cum s-
au votat.”
                    „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta s-a aprobat cu 
20 voturi pentru.”
                                    S-a adoptat Hotărârea nr.49/2007.

           52. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii convenţiei 
de parteneriat cu Asociaţia pentru Consiliere şi Asistenţă Specializată 
Alba Iulia şi Gradiniţa nr.11 Alba Iulia.
             - Se dă cuvantul d-lui primar Mircea Hava care prezintă 
raportul de specialitate şi proiectul de hotărâre.
             - Se dă cunvantul d-lui consilier Sârbu Constantin, care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotărâre din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
              Sârbu Constantin:” Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotărâre.”
             Cornea Vasile: „ Daca nu sunt obiecţiuni atunci supun la vot 
daca sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3,4 din cadrul proiectului de 
hotărâre prezentat.”
              „ Fiind supuse la vot articolele, acestea s-au aprobat cu 20 
voturi pentru.”
             Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu articolele aşa cum s-au 
votat.”
             „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a aprobat cu 
20 voturi pentru.”
                         S-a adoptat Hotărârea nr.50 /2007.

            53. Proiect de hotarare privind cuantumul legitimaţiei pentru 
transportul urban cu mijloacele de transport în comun pentru persoanele 
cu handicap şi modalitatea de acordare a legitimaţiilor.



            - Se dă cuvantul d-lui primar Mircea Hava , care prezintă 
raportul de specialitate  si proiectul de hotărâre.
            - Se dă cuvantul d-lui consilier  Sârbu Constantin care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei pentru 
invatamant, cultură, sănătate,protecţie socială.
             Sârbu Constantin: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotărâre.”
− Se dă cuvantul d-lui consilier Creţu Simion care prezintă raportul de 

avizare al proiectului de hotărâre din partea comisiei buget, finanţe, 
servicii publice, comerţ.

−         Creţu Simion: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotărâre.

            Cornea Vasile: „ Daca nu sunt discutii atunci supun la vot daca 
sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3,4,5 din proiectul de hotarare.”
            „ Fiind supuse la vot articolele, acestea s-au aprobat cu 20 voturi 
pentru.”
            Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu articolele asa cum s-au 
votat.”
             „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta se aproba cu 
20 voturi pentru.”
             Cornea Vasile: „ Acum supun la vot dacă sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotărâre prezentat împreună cu articolele aşa 
cum s-au votat.”
             „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta se aprobă cu 
20 voturi pentru.”
                          S-a adoptat hotărârea nr.51/2007

 
               54. Proiect de hotarâre privind aprobarea donaţiilor constând  în 
produse de îmbracaminte pentru persoanele aflate în nevoie socială.

       - Se dă cuvantul d-lui primar Mircea Hava care prezintă raportul de 
specialitate si proiectul de hotarare.
       - Se dă cuvantul d-lui consilier  Sârbu Constantin, care prezintă 
raportul de avizare  al proiectului de hotărâre din partea comisiei pentru 
invaţamant, cultură sănătate, protecţie socială.

                 Sârbu Constantin:” Comisia a avizat favorabil proiectul de 



hotarare.”
− Se dă cuvantul d-lui consilier Creţu Simion care prezintă raportul de 

avizare al proiectului de hotăprâre din partea comisiei pentrubuget, 
finanţe, servicii publice, comerţ.

−             Creţu Simion: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
nu avem obiecţiuni în părivinţa aprobării acestuia.”

                Cornea Vasile: „ Daca nu sunt obiecţiuni atunci supun la vot daca 
sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3 din proiectul de hotarare.”
                „ Fiind supuse la vot articolele , acestea s-au aprobat cu 20 voturi 
pentru.”
                 Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarâre împreună cu articolele aşa cum s-au votat.”
                 „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta s-a aprobat cu 20 
voturi pentru.”
                                S-a adoptat Hotărârea nr.52/2007.

II. D I V E R S E:

− Se dă cuvantul d-nei Cristescu Adela care prezintă raportul privind 
verificarea activităţii asistenţilor personali şi situaţiei persoanelor cu 
handicap grav pe semestrul II al anului 2006.

− Se dă cuvantul d-lui Inurean Ioan care prezintă o informare privind 
aprobarea listei cabinetelor medicale aflate în proprietatea Municipiului 
Alba Iulia care urmeaza a fi vandute.

− Se dă cuvantul d-nei Enache Laura care prezintă o informare privind 
adresa înregistrată cu nr.27888/20.12.2006 adresata consiliului local de 
către Rosiu Gheorghe si Roşiu Ana 
       Enache Laura: S-a discutat in cadrul comisiei de urbanism acest PUD 
dar avea o condiţie si anume sa se desfiinţeze casa existentă
       Abrudeanu Vasile: „ Acolo se creaza un anumit front urban, parcari, 
loc de joacă pentru copii, volumul trebuie uşurat.”
        Harda Doina: „ Ce s-a realizat acolo este ilegal, nu corespunde 
construcţia din punct de vedere urbanistic şi nici codul civil.Nu se respectă 
regimul de înalţime şi nici coeficientul de utilizare..”
        Enache Laura: „ Dar este o hotarare de consiliu.”



−        Besoiu Ioan: „ Totuşi este adevarat ca CUT-ul este o,o9 ?
        Enache Laura: Se incadreaza din punct de vedere al PUG-ului..”_
        Harda Doina: „ Totusi este vorba de o parcela de 500mp nu putem sa 
calculăm CUT-ul cum dorim noi.”
             Creţu  Simion: „ Acum sunt două posibilităţi ori o amanăm ori ne 
menţinem hotărârea.”
              Cornea Vasile: Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
menţinerea hotararii nr.381/2007.”

                  „ Fiind supusă la vot menţinerea hotărârii aceasta s-a aprobat cu 
17 voturi pentru si 2 abţineri Harda Doina , Sandea dorin si un vot împotrivă 
Rotar Marius.”
                  
− Se dă cuvantul d-nei Enache Laura care prezintă o informare privind 

adresa inregistrată cu nr.28260/29.12.2006 adresată Consiliului Local.
              Cornea Vasile: „ Supun la vot daca sunteţi de acord cu menţinerea 
Hotârârii nr.381/28 noiembrie 2006.
               „ Propunerea fiind supusă la vot, aceasta s-a aprobat cu 17 voturi 
pentru si 3 voturi impotrivă Sandea Dorin, Harda Doina si Besoiu  Ioan.”
   

−  Se dă cuvantul d-lui Inurean Ioan care prezintă un raport  privind situaţia 
spaţiilor aflate sub contract în urma analizei facute de comisia consiliului 
local Alba Iulia-Zona şanţurilor Cetăţii.
    Bardaş Mihai: „ Am fost pe acolo si in afara ca este imprejmuit nu este 
nimic mie nu mi se pare ca este atat de înaintată lucrarea.”
     Paul Voicu: „ Noi trebuie sa stim tot ce inseamnă spaţiu acolo.Cu 
firmele care au fost ce s-a intamplat ? Cred ca la muţti le-au expirat PUD-
urile.
     Pleşa Ioan: „ Trebuie sa vedem daca firmele au resurse sa nu se mai 
intample asemenea lucruri.”
     Rotar Marius: Incet , incet trebuie sa aducem firme care sa investească 
în cetate s-a realizat ceva dar nu este suficient.

     Eu propun s-ai invităm la primarie si sa vedem care este situaţia cu aceste 
firme în caz contrar să se  rezilieze contractele.”
          Harda Doina: „ Cred că trebuie să ne gandim cum aceste firme pot 
accesa niste fonduri pentru a se realiza ceva frumos acolo.”



− Se dă cuvantul d-nei Man Lucia care prezintă un referat cu privire la 
modul în care se procedează la evaluarea performantelor profesionale 
individuale ale secretarului Municipiului Alba Iulia.  ..
            Man Lucia: „Acum domnilor consilieri dupa cele prezentate în 
referat se solicită punctul de vedere din partea Consiliului local pentru 
stabilirea calificativului secretarului.”  
          „ Consiliul local este de acord  cu 20 voturi pentru ca evaluarea 
secretarului sa fie facută de primar.”

− Harda Doina: „ Am o sesizare de facut in legătură cu repartizarea unei 
garsoniere si vreau să stiu de ce nu s-a repartizat pană acum.”
Hava Mircea: „ O să verificăm si o sa o repartizăm.”              
         Cornea Vasile acum urmeaa sa stabilim când va avea loc urmatoarea 
sedintă de consiliu local.”
         Popa Pavel : „ Propun ca următoarea sedinţă ordinară a consiliului 
local să fie pe data de 27 februarie a.c. 
         „Propunerea fiind supusă la vot , aceasta s-a aprobat cu 20 voturi 
pentru..”

             Cornea Vasile: „ Daca nu mai sunt alte materiale de prezentat si 
punctele de pe ordinea de zi s-au epuizat atunci declar lucrările sedintei 
inchise la orele 13,40.”

       PRESEDINTELE SEDINTEI,              SECRETAR,

           Vasile Cornea                                    Marcel Jeler                        

 


