
JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA 

 

Minuta 

şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 26 mai  2009 

 

 

 La şedinţa ordinară din data de 26 mai 2009 au fost prezenţi un număr de 18 

consilieri. În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 174/2009 privind   

rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba-Iulia pe 

anul 2009 cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 175/2009 privind  

aprobarea contului de execuţie al bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2008 al municipiului Alba-Iulia cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 176/2009 privind 

aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe 

asimilate, taxe speciale precum şi amenzile aplicabile în anul 2010 cu 18 voturi 

pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 177/2009 privind 

aprobarea înlesnirii la plată în favoarea unor persoane fizice cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 178/2009 privind 

aprobarea participării Consiliului local al municipiului Alba-Iulia în cadrul 

Programului Urbact II 2007 – 2013, faza de implementare cu 17 voturi pentru. 

  Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 179/2009 privind  

modificarea HCL nr. 21/2008 privind participarea Consiliului local al municipiului 

Alba Iulia la licitaţia de proiecte din cadrul Programului Phare 2006.  Coeziune 

economică şi socială. Servicii sociale specializate. Centrul multifuncţional pentru 

persoane cu dizabilităţi Alba cu 17 voturi pentru. 

  Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 180/2009 privind 

aprobarea alocării unor sume de bani din bugetul local al municipiului Alba-Iulia 

pentru activităţi culturale cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 181/2009 privind  

aprobarea organizării de către Consiliul local  a competiţiei sportive pentru tinerii cu 

dizabilităţi, ediţia VI-a şi susţinerea cu o sumă de bani din bugetul local de la 

capitolul cultură cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 182/2009 privind 

aprobarea şi avizarea unor documentaţii de urbanism (PUD, PUZ): 

 Art. 1 Aprobă planul urbanistic de detaliu “Prelungire stradă M7-IV – PUZ 

extindere perimetru intravilan Calea Moţilor  - tronson între str. Corna şi str. 

Negrileasa, Alba Iulia – Miceşti solicitant Primăria municipiului Alba Iulia cu 18 

voturi pentru. 

 Art. 2 Plan urbanistic de detaliu “Modificare traseu stradă (BIII) – PUZ 

extindere perimetru intravilan Calea Moţilor, Alba Iulia-Miceşti solicitant Senila 

Ciprian Valentin”, conform planului de situaţie anexat cu 18 voturi pentru. 



 Art. 3  Respinge planul urbanistic de detaliu “Modificare profil stradă (27III) – 

PUZ extindere perimetru intravilan Calea Moţilor Alba Iulia-Miceşti, solicitat Rusu 

Emil şi Ciobu Teodor”, conform planului de situaţie anexat cu 12 voturi pentru 

respingere, 1 vot împotrivă Contor Gheorghe şi 4 abţineri Dărămuş Marcela Eugenia, 

Dîrloşan Dorin Ioan, Pleşa Gabriel Codru, Sandu Cornel Stelian. 

  Art. 4 Aprobă planul urbanistic de detaliu “Construire locuinţe unifamiliale în 

regim cuplat, str. Ion Lăncrănjan, zona lalelelor, solicitant Necşulescu Claudiu”, 

conform planului de situaţie anexat cu 16 voturi pentru şi două abţineri Cimpoeş 

Cornel Pavel, Cornea Vasile. 

 Art. 5 Respinge “Plan urbanistic de detaliu schimb de destinaţie din garaj în 

birouri cu extindere, strada Mihai Viteazu, nr. 3 solicitant Făt Clara”, conform 

planului de situaţie anexat, cu condiţia refuncţionalizării construcţiei existente fără 

extindere cu 12 voturi împotrivă şi 6 abţineri  Breaz Valer Daniel, Dărămuş Eugenia 

Marcela, Dîrloşan Dorin Ioan, Hondola Liviu, Pleşa Gabriel, Puican Ioan. 

 Art. 6 Aprobă planul urbanistic de detaliu “Construire copertine auto, str. Calea 

Moţilor, nr. 22B solicitant Breaz Ioan Sorin”, conform planului de situaţie anexat, cu 

condiţia autorizării unor copertine provizorii din materiale uşor demontabile cu  15 

voturi pentru şi 3 abţineri Dîrloşan Dorin Ioan, Cornea Vasile, Maier Eugen. 

 Art. 7 Aprobă planul urbanistic de detaliu “Amenajare locuinţă de serviciu în 

podul existent al halei de tâmplărie, construire depozit materiale, împrejmuire incintă, 

str. Livezii nr. 35G solicitant Mărginean Adrian Nicolae pt. SC Gamma Axial SRL”, 

conform planului de situaţie anexat cu 18 voturi pentru. 

 Art. 8 Aprobă  planul urbanistic de detaliu “Schimb de destinaţie din centrală 

termică în centru creştin cu activităţi sociale şi spirituale cu refuncţionalizare, str. 

Arnsberg, Centrală termică, nr. 12 A solicitant Asociaţia “Mişcarea Oastea 

Domnului”, conform planului de situaţie anexat cu 18 voturi pentru. 

 Art. 9 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Prelungire valabilitate PUD 

amenajare platformă sediu firmă şi realizare acces, Piaţa Iuliu Maniu, bl. 31D, 

solicitant Euro Deli SRL”, conform planului de situaţie anexat cu 18 voturi pentru. 

 Art. 10 Aprobă planul urbanistic zonal “Construire trei locuinţe unifamiliale, 

str. Drăgăşani, FN, solicitant Romoşan Ovidiu Alexandru, Gruian Ioan, Trifan 

Daniel”, conform planului de situaţie anexat cu 18 voturi pentru. 

  Art. 11 Amână planul urbanistic zonal “Construire locuinţe unifamiliale, 

Bărăbanţ, str. Streiului, FN. solicitant Petrean Monica Elena, Neamtu Nicolae, Riştei 

Constantin, conform planului de situaţie anexat cu 18 voturi pentru amânare. 

  Art. 12 Avizează planul urbanistic zonal „Parcelare în vederea construirii 

locuinţe individuale şi realizare drum acces, strada Francisca – zona Schit, FN, 

solicitant Pisec Iurai, Pisec Maria IoanaPodpreatov Marius, Luca Adriana, Tatar 

Virgil, Tatar Sonia Adriana, Alexi Alexandru, Alexi Dorina, Tartarian Ovidiu, Bold 

Vasilica, Stoia Rafila, Nicola Flaviu, Nicola Corina, Costea Romulus, Nicola Stelian 

Constantin”, conform planului de situaţie anexat cu 18 voturi pentru. 

  Art. 13 Modifică planul urbanistic zonal „Ansamblu locuinţe colective – zona 

stadion, str. Vasile Alecsandri” aprobat prin HCL nr. 446/12.2007, art. 14, prin 

reglementarea pentru blocurile A1, A2, A3 a unui regim de înălţime D + P + 3 + M, 

conform planului de situaţie anexat cu 18 voturi pentru. 



 Art. 14 Avizează plan urbanistic zonal „Construire locuinţe individuale – PR. 

NR 4, Alba Iulia, Oarda de Jos – extravilan, zona Dublihan, str. Cutinei, solicitant 

Haneş Simona, conform planului de situaţie anexat cu 18 voturi pentru. 

 Art. 15 Avizează plan urbanistic zonal „Construire locuinţe individuale – PR. 

NR. 5, Alba Iulia, Oarda de Jos – extravilan, zona Dublihan, str. Cutinei, solicitant 

Haneş Simona, conform planului de situaţie anexat cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 183/2009 privind 

aprobarea programului local multianual de creştere a performanţei energetice la 

blocurile de locuinţe din municipiul Alba-Iulia cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 184/2009 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici fundamentaţi în documentaţia de avizare 

lucrări de intervenţie pentru obiectivul: “Creşterea performanţei energetice a nouă 

blocuri de locuinţe cu 358 apartamente din municipiul Alba-Iulia cu 18 voturi pentru. 

  Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 185/2009 privind 

aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie la construcţiile şi instalaţiile 

existente ale Colegiului Economic “Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia,    str. Octavian 

Goga, nr, 11, în vederea extinderii clădirii cu 18 voturi pentru. 

  Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 186/2009 privind 

aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie la construcţiile şi instalaţiile 

existente ale Şcolii cu clasele I – VIII Ion Agârbiceanu, str. Vasile Goldiş, nr, 10, în 

vederea extinderii clădirii cu 18 voturi pentru. 

  Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 187/2009 privind 

expertiza întocmită în dosar nr. 2427/176/2009 aflat pe rol la Judecătoria Alba-Iulia  

cu 18 voturi pentru. 

  Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 188/2009 privind 

expertiza întocmită în dosar nr. 307/176/2009 aflat pe rol la Judecătoria Alba-Iulia cu 

18 voturi pentru. 

  Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 189/2009 privind 

expertiza întocmită în dosar nr. 2803/176/2008 aflat pe rol la Judecătoria Alba-Iulia 

cu 18 voturi pentru neînsuşire. 

  Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 190/2009 privind 

expertiza întocmită în dosar nr. 6226/176/2007 aflat pe rol la Judecătoria Alba-Iulia 

cu 18 voturi pentru. 

  Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 191/2009 privind 

aprobarea parcelării unor imobile (terenuri) situat în Alba-Iulia, Piaţa Iuliu Maniu cu 

18 voturi pentru. 

  Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 192/2009 privind 

propunerea de  atribuire în proprietate a terenului aferent din blocurile de locuinţe cu 

18 voturi pentru. 

  Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 193/2009 privind 

însuşirea documentaţiei de parcelare a unui imobil situat în Alba-Iulia, b-dul Regele 

Carol I, nr. 39 şi trecerea din domeniul public al municipiului Alba-Iulia în domeniul 

public al judeţului Alba cu 18 voturi pentru. 

  Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 194/2009 privind 

acceptarea donaţiei către Consiliul local al municipiului Alba-Iulia a unor imobile 



(terenuri) situate în Alba-Iulia, zona “Faţă Podei” cu 18 voturi pentru. 

  Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 195/2009 privind 

aprobarea închirierii unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 51185/1999 

încheiat între Consiliul local al municipiului Alba-Iulia şi SC Multireclama SRL cu 

18 voturi pentru. 

  Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 196/2009 privind  

alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al 

municipiului Alba-Iulia în perioada iunie – august 2009 cu 17 voturi pentru şi o 

abţinere Contor Gheorghe. 

   Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 197/2009 privind  

actualizarea Comisiei tehnice de urbanism şi amenajare a teritoriului cu 18 voturi 

pentru. 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 198/2009 privind 

aprobarea documentaţiei tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate, pentru 

obiectivul Extindere reţea apă potabilă strada Lalelelor – municipiul Alba Iulia, 

judeţul Alba cu 18 voturi pentru. 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 199/2009 privind 

modificarea şi completarea HCL nr. 103/2009 privind solicitarea adresată Consiliului 

Judeţean şi Prefecturii Alba pentru promovarea unui proiect de hotărâre de Guvern 

privind transmiterea unor imobile (terenuri) din domeniul public al statului şi 

administrarea Ministerului Apărării Naţionale în proprietatea municipiului Alba Iulia 

cu 18 voturi pentru. 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 200/2009 privind 

aprobarea solicitării adresată Consiliului Judeţean Alba şi Instituţiei Prefectului – 

Judeţul Alba în vederea promovării unui proiect de hotărâre de guvern cu privire la 

schimbarea titularului dreptului de proprietate şi / sau de administrare asupra 

imobilului în suprafaţă de 3387 mp (teren aferent Cetăţii) aflat în domeniul public al 

Statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, Cazarma 510 Alba Iulia, 

şi transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Alba Iulia şi în 

administrarea Consiliului local cu 18 voturi pentru. 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 201/2009 privind 

deplasarea unei delegaţii a municipiului Alba-Iulia în Suedia (Malmo) în cadrul 

proiectului „Noi abordări în îmbunătăţirea coeziunii sociale în cartiere” (CO NET) cu 

18 voturi pentru. 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 202/2009 privind  

modificarea şi completarea HCL nr. 123/2009 privind Solicitarea adresată Consiliului 

Judeţean Alba şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba în vederea promovării unui 

proiect de hotărâre de guvern cu privire la schimbarea titularului dreptului de 

proprietate şi / sau de administrare asupra unor imobile aflate în domeniul public al 

Statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi transmiterea acestora în 

domeniul public al municipiului Alba Iulia şi în administrarea Consiliului local cu 18 

voturi pentru. 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 203/2009 privind    

actualizarea  denumirii  si  a  datelor  de  identificare  ale  unor  strazi  apartinand  

domeniului  public  al  Municipiului  Alba  Iulia,  in  vederea  modificarii  unor  



pozitii  din  « INVENTARULUI – bunurilor  care  apartin  domeniului  public  al  

Mun.  Alba  Iulia / Sectiunea  I – BUNURI  IMOBILE »,  insusit  de  Consiliu  Local  

prin  Hotararea  nr. 267 / 05.11.1999,  modificata  prin  Hotararea  nr. 165 / 

22.06.2001  si  aprobat  prin  HGR  nr. 974 / 2002 cu 18 voturi pentru. 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 204/2009 privind  

cumpărarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, Zona 

Iuşuri (între str. Viilor şi calea ferată uzinală Porţelanul) judeţul Alba CF 28554 nr 

topo 4284/30/1/4/8/2/15/17 (Ncp 10022) cu 18 voturi pentru. 

 

 

 

  

 

 

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,         SECRETAR, 

             Consilier                                                                    

                Cimpoeş Cornel Pavel                                            Marcel Jeler       

    

 

 


