
                                       M I N U T A
             şedinţei ordinare din 30 ianuarie 2007 a Consiliului local al 
municipiului Alba Iulia.
              - Din totalul de 21 consilieri sunt prezenţi 20 consilieri..
−           - In cadrul şedinţei au fost adoptate urmatoarele Hotărâri.

Hotărârea nr.1/2007 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia 
privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Alba Iulia pe anul 2007se aprobă cu 18 voturi pentru..

Hotarârea nr.2/2007 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia 
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 s-a adoptat cu 18 voturi pentru.

Hotararea nr.3/2007 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia , 
privind modificarea Hotărârii nr.425/2006 a Consiliului local al 
municipiului Alba Iulia s-a aprobat cu 20 voturi pentru.

Hotărârea nr.4/2007 privind acordarea de inlesniri fiscale in favoarea 
Cooperatiei Mesteşugaresti „ Unirea” din Alba Iulia s-a aprobat cu 
20 voturi pentru.

Hotărârea nr.5/2007 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia , 
privind stabilirea situaţiilor deosebite în care se afla persoanele din 
municipiul Alba Iulia aflate în nevoie sociala şi necesita acordarea 
unor ajutoare de urgentă s-a aprobat cu 20 voturi pentru.

Hotărârea nr.6/2007 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia 
privind scutirea de majorari şi penalităti pentru chiria neachitata la 
termen pentru o  persoana fizica s-a aprobat cu 20 voturi pentru.

 Hotărârea nr.7/2007 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, 
privind alocarea unei sume de bani,din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Alba Iulia, pentru Asociaţia 
„ Solidaritatea Socială Alba” s-a aprobat cu 20 voturi pentru.

  Hotararea nr.8/2007 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia , 
privind aprobarea strategiei pentru activitatea de tehnologia 



informaţiei în cadrul Primariei Alba Iulia s-a aprobat cu 20 voturi 
pentru.

   Hotărârea nr.9/2007 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia , 
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza studiu de 
fezabilitate , pentru obiectivul „ Modernizare strazi, Zona Schit,” s-a 
aprobat cu 20 voturi pentru.

     Hotararea nr.10/2007 privind Insusirea contractului de comodat 
pentru administrare spatii – Incubator de  afaceri, municipiul Alba 
Iulia s-a aprobat cu 19 voturi pentru.
           Hotararea nr.11/2007 privind Asigurarea cheltuielilor 
neeligibile în cadrul proiectului „ Lucrări de  infrastructură edilitară în 
zona istorică Cetate şi extinderea retelei de apa potabilă şi canalizare 
s-a aprobat cu 20 voturi pentru.
       Hotărârea nr.12/2007 a Consiliului local al municipiului Alba 
Iulia, privind aprobarea participarii Consiliului local la activităţile 
Asociaţiei Centrelor Europa s-a aprobat cu 19 voturi pentru.
         Hotărârea nr.13/2007 a Consiliului local al municipiului Alba 
Iulia, privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări 
nerambursabile activităţilor non profit de interes  general pe anul 2007 
, s-a aprobat cu  19 voturi pentru.
         Hotărârea nr.14/2007 a Consiliului local al municipiului Alba 
Iulia , privind modificarea hotararii nr.379/2004 a Consiliului local 
Alba Iulia s-a aprobat cu 20 voturi pentru.
         Hotărârea nr.15/2007 a Consiliului local al municipiului Alba 
Iulia , privind modificarea hotararii nr.7/2005 a Consiliului local Alba 
Iulia 20 voturi pentru.
         Hotărârea nr.16  privind reorganizarea Serviciului voluntar 
pentru situaţii de urgentă s-a aprobat cu 20 voturi pentru.
          Hotararea nr.17/2007 a Consiliului local  privind aprobarea 
contribuţiei Consiliului local Alba Iulia la Asociaţia „ Fotbal Club 
Unirea 1924” pe anul 2007 s-a aprobat cu 20 vopturi pentru
             Hotararea nr.18/2007 a Consiliului local al municipiului Alba 
Iulia  privind Aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru 
amplasarea şi realizarea  unor construcţii în municipiul Alba Iulia , 
articolele 1,2,5,6,7,8,9,10 s-au aprobat cu 20 voturi pentru iar articolul 



3 cu 18 voturi pentru si art.4 cu 17 voturi pentru.
             Hotararea nr.19/2007  a Consiliului local al municipiului Alba 
Iulia, privind modificarea hotararii nr.433/2006 a Consiliului local 
Alba Iulia s-a aprobat cu 20 voturi pentru.
             Hotararea 20/2007 a Consiliului local al municipiului Alba 
Iulia , privind propunerea de atribuire în proprietate a terenului aferent 
caselor particulare, s-a aprobat cu 20 voturi pentru.
             Hotararea nr.21/2007 a Consiliului local al municipiului Alba 
Iulia, privind propunerea de atribuire în proprietate a terenului aferent 
apartamentelor s-a aprobat cu 20 voturi pentru.
            Hotărârea nr.22/2007 a Consiliului local al municipiului Alba 
Iulia privind  parcelarea şi concesionarea a unui imobil (teren) situat 
în Alba Iulia, B-dul  Republicii, bl.C 110., s-a aprobat cu 19 voturi 
pentru.
             Hotărârea nr.23/2007, privind aprobarea expertizei tehnice 
efectuată în dosarul nr.5369/176/2006, s-a aprobat cu 20 voturi 
pentru.
             Hotărârea nr.24/2007 privind aprobarea expertizei tehnice 
efectuată în dosar nr.5355/176/2006 s-a aprobat cu 20 voturi pentru.
             Hotărârea nr.25/2007 a Consiliului local al municipiului Alba 
Iulia ,  privind aprobarea expertizei tehnice efectuată în dosar 
nr.49/176/2006 se aprobă cu 20 voturi 
             Hotărârea nr.26/2007 a Consiliului local al municipiului Alba 
Iulia , privind complectarea Hotararii nr.443/2006 a Consiliului local 
Alba Iulia, se aprobă cu 20 voturi pentru.
             Hotărârea nr.27/2007 a Consiliului local al municipiului Alba 
Iulia , 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 s-a aprobat cu 20 voturi pentru.
              Hotărârea nr.28/2007 a Consiliului local al municipiului Alba 
Iulia , privind documentaţia tehnică întocmită în baua HG 
nr.834/1991 s-a aprobat cu 20 voturi pentru.
                Hotărârea nr.29/2007 a Consiliului local al municipiului 
Alba Iulia,  privind modificarea Hotararii nr.219/1998 a Consiliului 
local Alba Iulia s-a aprobat cu 20 voturi pentru.



                 Hotărârea nr.30/2007 a Consiliului local al municipiului 
Alba Iulia, privind parcelarea şi introducerea în circuitul civil a unei 
parcele de teren situată în  Alba Iulia, str. Septimius Severus nr.55 s-a 
aprobat cu 18 voturi pentru. 
                 Hotărârea nr.31/2007 a Consiliului local al municipiului 
Alba Iulia , privind acceptarea donatiei facută de Ciobanu Rodica - 
„ drum” situat în Alba Iulia str.Izvorului s-a aprobat cu 19 voturi 
pentru.

        Hotărârea nr.32/2007 a Consiliului local al
municipiului Alba Iulia , privind documentatia tehnică de parcelare a 
unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Revolutiei 1918, 
Bl.A5.s-a aprobat cu 20 voturi pentru.
                 Hotărârea nr.33/2007 a Consiliului local al municipiului 
Alba Iulia, privind documentatia tehnica de parcelare a unui imobil 
(teren) situat în Alba  IuliaB-dul Revoluţiei nr.16, bl.B6. S-a aprobat 
cu 20 voturi pentru.
                Hotararea nr.34/2007 a Consiliului local al municipiului 
Alba Iulia,privind parcelarea şi concesionarea unui imobil (teren) 
situat în Alba Iulia, str., Vasile Goldiş lângă bl.31.' s-a aprobat cu 18 
voturi pentru.

       Hotararea nr.35/2007 privind parcelarea şi
concesionarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul 
Revoluţiei, lângă bl. V6 s-a aprobat cu 20 voturi pentru.
                Hotărârea nr.36/2007 a Consiliului local al municipiului 
Alba Iulia,privind  parcelarea unui imobil ( teren ) situat în Alba Iulia, 
Str. Cetaţii nr.6 în vederea restituirii conform Legii nr.10/2001 s-a 
aprobat cu 19 voturi pentru.
                 Hotararea nr.37 parcelarea unui imobil teren inscris în CF 
nr.8957 Alba Iulia în vederea  restituirii conform Legii nr.10/2001 s-a 
aprobat cu 20 voturi pentru.
                 Hotărârea nr.38/2007 a Consiliului local al municipiului 
Alba Iulia, privind parcelarea unui imobil ( teren) situat în Alba Iulia, 
str., George Coşbuc nr.32 în vederea restituirii conform legii nr.10 / 
2001 s-a aprobat cu 20 voturi pentru.
              Hotărârea nr.39/2007 a Consiliului local al municipiului Alba 
Iulia, privind neînsuşirea completarii raportului de expertiza tehnica 



efectuata în dosar nr.46/107/2006 s-a aprobat cu 20 voturi pentru.
               Hotărârea nr.40/2007 a Consiliului local al municipiului 
Alba Iulia, privind închirierea, prin licitaţie publică a unui spaţiu 
comercial situat în Alba Iulia P-ţa Centru, Hala Agroalimentara s-a 
aprobat cu 20 voturi pentru.
                Hotărârea nr.41/2007 a Consiliului local al municipiului 
Alba Iulia,  privind completarea Hotararii nr.388/2006 a Consiliului 
local Alba Iulia s-a aprobat cu 20 voturi pentru. 
                Hotărârea nr.42/2007 a Consiliului local al municipiului 
Alba Iulia ,  privind incheierea unui act adiţional la contractul de 
asociere nr.18179/2006 încheiat între Consiliul local Alba Iulia si SC 
Matiaş Group SRL s-a aprobat cu 20 voturi pentru.
                Hotărârea nr.43/2007 a Consiliului local al municipiului 
Alba Iulia, privind avizarea tarifului de livrare a energiei termice către 
populaţie şi agenţi economici de către SC „ Dalkia Romania „ SRL s-
a aprobat cu 20 voturi pentru.
                Hotărârea nr.44/2007 a Consiliului Local al Municipiului 
Alba Iulia, privind încheierea unui act adiţional la contractul de 
asociere nr.7798/2001 încheiat între Consiliul local Alba Iulia si SC 
„ Group Corint S.A.s-a aprobat cu 20 voturi pentru.
                 Hotărârea nr.45/ 2007 a Consiliului local al municipiului 
Alba Iulia, aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu 
de fezabilitate , pentru obiectivul „Reabilitare strazi, Cartier Ampoi 
III, str. Stefan Manciulea, str. Emil Racovită şi str. Orizontului.”s-a 
aprobat cu 20 voturi pentru.
                 Hotararea nr.46/2007 a Consiliului local al municipiului 

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

                  Hotararea nr.47/2007 a Consiliului local al municipiului 
Alba Iulia privind încheierea unui contract pentru acordarea de 
servicii sociale de către Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 
prin Centrul de zi Sf,Ana s-a aprobat cu 20 voturi pentru.

                    Hotărârea nr.48/2007 a Consiliului local al municipiului 
Alba Iulia , privind acceptarea donaţiei facute către Consiliul Local 
Alba Iulia a unor  imobile (terenuri) arător, situat în Alba Iulia, str, 



Nazareth Illit s-a aprobat cu 20 voturi pentru.
                    Hotărârea nr.49/2007 a Consiliului local al municipiului 

Alba Iulia , privind prelungirea convenţiei de parteneriat cu 
Asociaţia „ Agora „ Alba Iulia şi alocarea unei sume de bani din 
bugetul local, s-a aprobat cu 20 voturi pentru.

                    Hotărârea nr.50/2007 a Consiliului local al municipiului 
Alba Iulia, privind prelungirea convenţiei de parteneriat cu 
Asociaţia pentru Consiliere şi Asistenţă Specializată Alba Iulia şi 
Grădiniţa nr.11 Alba Iulia, s-a aprobat cu 20 voturi pentru.

                     Hotărârea nr.51/2007 a Consiliului local al municipiului 
Alba Iulia , privind cuantumul legitimaţiei pentru transportul 
urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele cu 
handicap s-a aprobat cu 20 voturi pentru.

                     Hotărârea nr.52/2007 a Consiliului local al municipiului 
Alba Iulia privind  aprobarea donaţiilor constand în produse de 
imbracaminte pentru persoanele aflate în nevoie specială Alba Iulia 
s-a aprobat cu 20 voturi pentru.     

                            

         PRESEDINTELE SEDINTEI,            SECRETAR,
                  Vasile Cornea                             Marcel Jeler


