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Minuta  

şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 29 septembrie 2009 

 

 

 La şedinţa din data de 29 septembrie 2009 au fost prezenţi un număr de  19  

consilieri. În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 287/2009 privind 

aprobarea rectificării bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului     

Alba-Iulia pe anul 2009 cu 16 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 288/2009 privind 

acordarea de facilităţi fiscale  în favoarea unor persoane juridice cu 16 voturi pentru.  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 289/2009 privind 

aprobarea modificării organigramei  şi statului de funcţii ale unor servicii publice din 

subordinea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 290/2009 privind 

aprobarea alocării unor sume de bani  pentru activităţi culturale şi sportive cu 16 

voturi pentru şi 3 abţineri Coşeriu Sorin Nicolae, Hondola Liviu, Pleşa gabriel Codru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 291/2009 plata 

contribuţiei Consiliului local al municipiului Alba Iulia la Asociaţia Intercomunitară 

de Dezvoltare Alba-Iulia - Transport local cu 19 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 292/2009 privind 

aprobarea înfiinţării Unităţii de Implementare Locală a proiectului "respiră Aerul 

Istoriei" cu 17 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 293/2009 privind 

aprobarea înfiinţării Unităţii de Implementare Locală a proiectului "Centrul de 

competenţe şi resurse profesionale pentru administraţie publică al municipiului   

Alba-Iulia cu 17 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 294/2009 privind 

modificarea HCL nr. 303/2008 cu privire la aprobarea participării municipiului Alba-

Iulia prin Consiliul local la Programul Operaţional Sectorial "Creşterea 

Competitivităţii Economice", Axa Prioritară 4 "Creşterea  eficienţei energetice şi a 

securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice", D.M.I. 2 

"Valorificarea Resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi", 

Operaţiunea 1: "Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi 

de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice 

regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice, solare, eoliene, a 

biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie   

cu 17 voturi pentru.  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 295/2009 privind 

aprobarea înfiinţării Unităţii de Implementare locală a proiectului "Eu nu abandonez 

şcoala" cu 18 voturi pentru. 



 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 296/2009 privind 

aprobarea înfiinţării Unităţii de Implementare Locală a Proiectului 2servicii eficiente 

de E-administraţie şi managementul teritoriului pentru Primăria Alba-Iulia cu 19 

voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 297/2009 privind 

aprobarea înfiinţării Unităţii de Implementare Locală a proiectului "Asigurarea 

sustenabilităţii energetice din surse alternative a următoarelor instituţii publice din 

municipiul Alba-Iulia: Colegiul tehnic "Dorin Pavel", Căminul pentru persoane 

vârstnice, Centrul de zi pentru vârstnici, Direcţia Programe din subordinea 

Consiliului local  al municipiului Alba-Iulia cu 19 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 298/2009 privind 

aprobarea vânzării prin negociere directă  a unui imobil (teren) situat în Alba         

Iulia - Miceşti, str. Dealului, nr. 1 cu 19 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 299/2009 privind 

aprobarea vânzării prin negociere directă  a unui imobil (teren) situat în Alba-Iulia, 

str. Calea Moţilor, nr. 59A  cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 300/2009 privind 

aprobarea vânzării prin negociere directă  a unui imobil (teren) situat în Alba-Iulia, 

Piaţa Iuliu Maniu, FN  cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 301/2009 privind 

aprobarea trecerii din domeniul public în domeniu privat al municipiului Alba-Iulia şi 

aprobarea vânzării prin negociere directă  a unui imobil (teren)  situat în Alba-Iulia, 

str. Bucureşti, nr. 30 cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 302/2009 privind 

aprobarea cumpărării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba-Iulia, 

str. Ardealului, FN cu 18 voturi pentru şi o abţinere Breaz Valer Daniel. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 303/2009 privind 

aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 18882/1999 încheiat între 

Consiliul local al municipiului Alba-iulia şi Miclăuş Constantin cu 17 voturi pentru şi 

2 abţineri Hondola Liviu, Pleşa Gabriel. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 304/2009 privind 

aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesionare nr. 11617/2002 

cu 16 voturi pentru şi 3 abţineri Cimpoeş Cornel Pavel, Pop Monica, Sandu Cornel 

Stelian. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 305/2009 privind 

aprobarea revocării HCL nr. 222/2009 şi aprobă cumpărarea prin negociere directă a 

unui imobil (teren) situat în municipiul Alba-Iulia - Partoş, str. Dacilor, nr. 41  cu 19 

voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 306/2009 privind 

aprobarea locaţiilor şi tarifelor pentru lipirea afişelor, posterelor şi a anunţurilor 

publicitare în municipiul Alba-Iulia  cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 307/2009 privind 

modificarea HCL nr. 232/2007 privind parcelarea unui imobil (teren) situat în      

Alba-Iulia, str. Vasile Alecsandri cu 18 voturi pentru. 

 



 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 308/2009 privind 

parcelarea unui imobil (teren) pe strada Prof. Eugen Hulea (Lămâiţei) în vedere 

restituirii în baza Legii nr. 10/2001 cu 18 voturi pentru . 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 309/2009 privind 

aprobarea denumirii unor străzi cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 310/2009 privind 

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

 Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Amplasare cameră de 

amplificare fibră optică şi branşament electric trifazic, Alba-Iulia, str. J.III, nr. 3 

solicitant SC Direct One S.A., conform planului de situaţie anexat cu 18 voturi pentru 

şi o abţinere Dărămuş Marcela Eugenia. 

 Art. 2 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "extindere locuinţă pe 

orizontală, str. Doinei, nr. 6A, solicitant Bozga Ruxandra Maria, Bozga Mircea 

Daniel", conform planului de situaţie anexat, cu condiţia realizării terasei peste 

extindere, parţial necirculabilă, respectând Codul Civil cu 19 voturi pentru. 

 Art. 3 Aprobă Planul urbanistic de detaliu "Construire locuinţă, str. Mihai 

Jora, nr. 26, solicitant Ancău Constantin şi Anica", conform planului de situaţie 

anexat cu 19 voturi pentru. 

 Art. 4 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire spălătorie auto şi 

vulcanizare, str. Nicolae Grigorescu, nr. 1I, solicitant Belea Nicolae, conform 

planului de situaţie anexat cu 19 voturi pentru. 

 Art. 5 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Acces locuinţă familială, str. 

Ion Lăncrănjan, nr. 15, zona Dinamita - cartierul Lalelelor, solicitant Limbean 

Cosmin Ioan", conform planului de situaţie anexat cu 19 voturi pentru. 

 Art. 6 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Acces locuinţă familială, str. 

Augustin Doinaş, Zona Dinamita - Cartierul Lalelelor, solicitant Isbăşescu Valerian 

Adrian", conform planului de situaţie anexat, cu condiţia menţinerii interdicţiei de 

construire pe parcela destinată străzii George Topârceanu cu 19 voturi pentru. 

 Art. 7 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire două locuinţe 

unifamiliale în regim cuplat, str. Francesca, solicitant Brate Petru, conform planului 

de situaţie anexat cu 19 voturi pentru. 

 Art. 8 Aprobă Planul Urbanistic Zonal "Modificare alineament construcţii, 

Calea Labului, solicitant Lazăr Petru", conform planului de situaţie anexat  cu 19 

voturi pentru. 

 Art. 9 Aprobă Planul Urbanistic Zonal "Comerţ, servicii şi locuinţe, str. 

Mircea Eliade, FN, solicitant Macavei Călin Vasile", conform planului de situaţie 

anexat cu 18 voturi pentru şi o abţinere Hondola Liviu. 

 Art. 10 Aprobă Planul Urbanistic Zonal "Demolare parţială construcţii, 

construire complex comercial - spaţii comerciale, birouri şi spaţii de cazare pentru 

firma P + 2, Alba-Iulia, str. Încoronării, nr. 9 solicitant Oancea Nicolae", conform 

planului de situaţie anexat cu 19 voturi pentru.  

 Art.11 : Nu s-a adoptat amplasamentul pentru “CONSTRUIRE STATIE 

DE TELEFONIE MOBILA IN SISTEM GSM SI ALIMENTARE CU ENERGIE 

ELECTRICA, STR. T. VLADIMIRESCU, NR.1, solicitant SC COSMOTE RMT SA 

”, conform planului de situatie anexat cu 10 voturi pentru, 6 abţineri Puican Ioan, 



Hondola Liviu, Coşeriu Sorin Nicolae, Pleşa Gabriel Codru, Lupea Iulian Nelu, Pop 

Monica şi 2 voturi împotrivă Cornea Vasile, Dărămuş Marcela Eugenia. 

 Art.12 : Avizează Planul Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE LOCUINTE 

UNIFAMILIALE, ALBA IULIA, STR. PADURII, solicitant PADUREAN C-TIN, 

HORVAT DANIEL, CARNATIU RADU, HORJA GHEORGHE, ANCA IOAN, 

NEMES PAMFIR, ORB VASILE, CIORBEA AUREL, PONORAN SORIN, 

FARCASIU VASILE, PACURAR GAVRIL, RADU AUREL BIRSAN 

AURELIAN, BUTURA VASILE, MURESAN TIBERIU, CARNAT MARCELA, 

TUHASIU JAN, ALUNGULESEI GEHORGHE, GOTA GHEORGHE, 

COBUSNEANU ADRIAN, VAIDA NECHITA,VINTELER ELENA, BANDI 

CAROL, POPA DOREL, PRUNE ROMAN, DOBRA PETRU, SISU LILIANA, 

NANDREA IOAN FLORIN, DAIAN” , MARCELA, BRANISTE SIMONA, 

BARANISTE NICOLETA, ROSIU IOAN, MUNTEAN ILIE, BARABAS 

VIORICA, conform planului de situatie anexat cu 18 voturi pentru. 

 Art.13 : Avizează Planul Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE LOCUINTE 

UNIFAMILIALE SI MODERNIZARE DRUMURI ACCES,ALBA IULIA, ZONA « 

TERASA VIILOR », solicitant LEAHU ALEXANDRU, conform planului de situatie 

anexat cu 18 voturi pentru. 

 Art.14 : Avizează Planul Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE LOCUINTE 

INDIVIDUALE, ZONA CHIP, solicitant BERA MARIA ”, conform planului de 

situatie anexat, cu conditia prelungirii strazilor pe zona terenului studiat, obiect al 

documentatiei de urbanism cu 18 voturi pentru. 

 Art.15 : Avizează Planul Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE LOCUINTE 

INDIVIDUALE, MICESTI, ZONA VAD, solicitant OPRUTA NICOLAE, 

MUNTEAN ANA ”, conform planului de situatie anexat cu 18 voturi pentru. 

 Art.16 : Se compleaza HCL 107/martie 2009, art. 4, n sensul ca beneficiari 

ai Planul Urbanistic Zonal avizat “ CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE, 

OARDA DE JOS, ZONA DRUMUL CIUGUDULUI sunt si  TOMA IOAN si  

COLDA IOAN cu 18 voturi pentru. 

 Art.17 : Aproba Planul Urbanistic Zonal “ ZONA REZIDENTIALA 

CONTINUARE STR. EMIL RACOVITA, solicitant IANCU TEODOR”, conform 

planului de situatie anexat cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 311/2009 privind 

atribuirea în proprietatea solicitanţilor, proprietari ai apartamentelor, terenul aferent 

locuinţei cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 312/2009 privind 

atribuirea în proprietatea solicitanţilor a terenului aferent caselor particulare cu 18 

voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 313/2009 privind 

înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba-Iulia asupra imobilului (teren) 

"Rampă de gunoi" situat în Alba-Iulia, zona "Pârâul Iovului" cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 314/2009 privind 

parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba-Iulia, str. Ion Arion, nr. 16B cu 18 voturi 

pentru. 

 



 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 315/2009 privind   

parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba-Iulia, str. Biruinţei FN cu 18 voturi 

pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 316/2009 privind 

expertiza tehnică judiciară efectuată în dosar nr. 5200/176/2007 aflat pe rol la 

Judecătoria Alba-Iulia cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 317/2009 privind 

înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba-iulia asupra imobilului 

"Colegiul Economic Dionisie Pop Marţian" cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 318/2009 privind  

inscrierea dreptului de proprietate al  municipiului Alba Iulia  -domeniu public- 

asupra imobilului “ Colegiul  Economic Dionisie Pop Martian “ situat  in  Alba Iulia , 

strada Octavian Goga nr.11 cu 18 voturi pentru. 

  Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 319/2009 privind 

contractul pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică, cu ocazia 

desfăşurărilor meciurilor de fotbal  cu 18 voturi pentru. 

  Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 320/2009 privind 

solicitarea făcută Consiliului Judeţean Alba de transmitere a unui bun din domeniul 

public al judeţului Alba în domeniul public al municipiului Alba Iulia  cu 18 voturi 

pentru. 

  

  

        PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                           CONTRASEMNEAZĂ, 

                      Consilier                                                            Secretar 

                   Vasile Cornea                                                    Marcel Jeler 


