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                               PROCES VERBAL

Încheiat azi 13 decembrie 2007, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului 
local al municipiului Alba Iulia.

Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  1041/2007  a  Primarului 
municipiului Alba-Iulia.

Domnul consilier Popa Pavel: „În 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.”

În acest sens propun alegerea d-lui consilier Sandu Cornel Stelian– preşedinte 
de şedinţă.

„Propunerea fiind supusă la vot, aceasta s-a aprobat cu 20 voturi pentru.”
Popa Pavel: „Şi acum în calitate de preşedinte ales, d-l consilier Sandu Cornel 

Stelian urmează să conducă lucrările şedinţei .”
Sandu Cornel Stelian: „Din totalul de 21 de consilieri aleşi, sunt prezenti 20 

consilieri,  lipseşte domnul consilier Maier Eugen Aurel,  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 – 
Marcel Jeler, d-na Târ Teofila - director economic, d-na Crina Iacob, d-na Lucia Man 
– biroul resurse umane, d-l Inurean Ioan,  Potopea Dana – consilier juridic, Rânghet 
Gerogeta – consilier juridic, precum şi presa .

Sandu Cornel Stelian: „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 .”

„Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată în unanimitate.”
Sandu Cornel Stelian: „Ordinea de zi a fost modificată, în sensul că s-a retras 

proiectul nr. 7 iar peste ordinea de zi a fost introdus proiectul cu nr. 8 "Alocarea unor 
sume de bani din bugetul local pentru activităţi culturale şi sportive."

Şi acum prezint în proiect următoarea ordine de zi:
I. Proiecte de hotărâri privind:

1. Rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba-Iulia pe 
anul 2007.



2. Modificarea şi  completarea  statului  de funcţii  şi  organigramei Serviciului 
public de asistenţă socială.

3.  Modificarea  şi  completarea  hotărârii  nr.  420/2007  a  Consiliului  local  al 
municipiului Alba-Iulia.

4. Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 421/2007 a Consiliului local al 
municipiului Alba-Iulia.
5. Aprobă asocierea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia cu Asociaţia 

"Sfântul Andrei".
6. Organizarea de către Primăria municipiului Alba-Iulia a Târgului de produse 

din carne tradiţionale româneşti, în perioada 20-22 decembrie 2007.
7. Aprobarea acordului de cooperare între Consiliul local al municipiului Alba-

Iulia şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Alba.
8. Alocarea unor sume de bani din bugetul local pentru activităţi culturale şi 

sportive. 

În continuare se trece la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi:

1. Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba-Iulia pe 
anul 2007. 

Se dă cuvântul d-nei Târ Teofila care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 
raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Anghel Marius care prezintă raportul de avizare 
al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice, 
comerţ.

Anghel  Marius:  „Comisia  a avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre  şi  nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Sandu Cornel Stelian: „Dacă nu sunt discuţii, supun la vot prezentul proiect de 
hotărâre.”

„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru şi o abţinere Harda 
Doina.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 434/2007

2. Modificarea şi completarea statului de funcţii  şi  organigramei Serviciului 
public de asistenţă socială din subordinea consiliului local. 

Se dă cuvântul d-nei Luci Man care prezintă proiectul de hotărâre şi raportul de 
specialitate.

Se  dă  cuvântul  d-lui  Anghel  Marius  care  prezintă  raportul  de  avizare  al 
Comisiei  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,  finanţe,  servicii  publice, 
comerţ.

Anghel  Marius:  "Comisia  a avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre  şi  nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia. 



Sandu Cornel Stelian: “Dacă nu aveţi obiecţiuni cu privire la acest proiect de 

hotărâre supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 435/2007

3.  Modificarea  şi  completarea  Hotărârii  nr.  420/2007 a  Consiliului  local  al 
municipiului Alba-Iulia.

Se dă cuvântul d-nei Crina Iacob care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 
raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Anghel Marius  care prezintă raportul de avizare 
al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice, 
comerţ .

Anghel  Marius:  „Comisia  a avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre  şi  nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Crina  Iacob:  "Este  vorba  de  suma  de  41000  lei  pentru  plata  salarială  a 
coordonatorului   Centrului  de  zi  "Alexandra"  şi  plata  chiriei  spaţiului  unde  se 
desfăşoară  activităţile  Centrului  pentru  perioada  1 decembrie  2007 -  1  decembrie 
2008.

Harda Doina: "Aş vrea să ştiu de ce s-a modificat suma?"
Crina  Iacob:  "În  suma iniţial  solicitată  n-a  fost  prevăzută  şi  suma pe  luna 

decembrie."
Sandu  Cornel  Stelian:  „Dacă   nu  mai  sunt  discuţii  supun  la  vot  prezentul 

proiect de hotărâre.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 436/2007

4.  Modificarea  şi  completarea  HCL  nr.  421/2007  a  Consiliului  local  al 
municipiului Alba-Iulia. 

Se dă cuvântul d-nei Crina Iacob care prezintă proiectul de hotărâre  precum şi 
raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Anghel Marius care prezintă raportul de avizare 
al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice, 
comerţ .

Anghel  Marius:  „Comisia  a avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre  şi  nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia .”

Crina Iacob: "Consiliul local a sprijinit editarea revistei începând cu anul 1997. 
Prin  HCL  421/2007  a  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia,  s-a  aprobat 
asocierea  Consiliului  local  şi  Uniunea  Scriitorilor  din  România,  Filiala  Alba-
Hunedoara  privind  editarea  revistei  "Discobolul"  şi  alocarea  sumei  de  20.000 lei 



pentru editarea a 325 de exemplare cu apariţie trimestrială a revistei "Discobolul" în 
anul 2008. Ulterior, Asociaţia  a solicitat devansarea  termenului de aplicabilitate a 
asocierii,  motivând  prin  necesitatea  acordării  unui  avans  către  tipografie,  pentru 
editarea primului număr al revistei pentru anul 2008."

Sandu Cornel Stelian: „ Dacă nu mai sunt  discuţii supun la vot dacă sunteţi de 
acord proiectul de hotărâre.”

„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 437/2007

5.  Aprobarea  sumei  necesare  susţinerii  financiare  a  personalului  specializat 
pentru derularea activităţilor  medicale  şi sociale în cadrul "Aşezământului  pentru 
persoane vârstnice în situaţii de vulnerabilitate socială Sfântul Andrei" Bărăbanţ.

Se dă cuvântul d-nei Luci Man care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 
raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Anghel Marius care prezintă raportul de avizare 
din partea comisiei de studii , prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii 
publice, comerţ. .

Anghel  Marius:  “Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre  şi  nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Sandu Cornel Stelian: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot dacă sunteţi de acord 
proiectul de hotărâre.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 438/2007

6. Organizarea unei Expoziţii cu produse alimentare tradiţionale în Alba-Iulia , 
Hala Agroalimentară Centru.

Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 
raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Anghel Marius care prezintă raportul de avizare 
din  partea  comisiei  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,  finanţe,  servicii 
publice, comerţ. .

Anghel  Marius:  “Comisia  a avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi  nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Paul Voicu: "Să vă explic despre ce este vorba. În piaţa din centrul oraşului, 
Primăria  municipiului  Alba-Iulia  împreună  cu  Direcţia  Sanitar  Veterinară  Alba 
doresc  să  organizeze  în  perioada  20-22  decembrie  2007  o  expoziţie  cu  produse 
agroalimentare tradiţionale de sezon la care participă 17 firme. Propunem scutirea 
participanţilor da la plata taxelor datorate de către aceştia pentru închirierea  locaţiei."

Abrudeanu Mircea: "Presa a mediatizat zilele de 13, 14 şi 15."
Paul Voicu: "A fost o eroare. Anunţul a fost pentru zilele de 21 şi 22."
Sandu  Cornel  Stelian:  “Dacă  nu  mai  sunt  discuţii  supun  la  vot  prezentul 



proiect de hotărâre.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 439/2007

7. Aprobarea acordului de cooperare  între Consiliul local al municipiului Alba-
Iulia şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Alba.

Se  dă  cuvântul  d-nei  Georgeta  Rânghet  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre 
precum şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Anghel Marius care prezintă raportul de avizare 
din partea  comisiei  de studii,  prognoze economico-sociale,  buget,  finanţe,  servicii 
publice, comerţ. .

Anghel  Marius:  “Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre  şi  nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Paul Voicu: "Este un acord de principiu."
Besoiu Ioan: "Cred că cooperarea ar trebui să se refere la municipiul Alba-

Iulia. Cred că totuşi ne depăşim competenţele."
Rotar  Marius:  "De  exemplu  la  cap.  II  la  Domeniu  Restructurarea   şi 

modernizarea de ansamblu a economiei judeţului dânşii trebuiau să se preocupe de 
dezvoltarea  comunităţii de afaceri a intreprinderilor mici şi mijlocii."

Paul  Voicu:  "Ştiţi  că  noi  în  fiecare  an   împreună  cu  Camera   de  Comerţ 
organizăm târguri.  Cheltuielile  nu vor  fi  neapărat  valoric.  Ideea  este  un acord de 
principiu."

Besoiu Ioan: "Mă refer la aspectele juridice."
Sandu Cornel Stelian: "Cred că ar trebui să schimbăm "municipiul Alba-Iulia" 

în loc de judeţul Alba."
Rotar Marius: "De asemenea la punctul 1.3. apar şi întâlniri de afaceri. Nu văd 

oportunitatea la activităţi specifice Camerei de Comerţ."
Sandu Cornel Stelian:“Dacă sunteţi de acord propun amânarea acestui proiect." 
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru amânare.”

8. Alocarea unor sume de bani pentru activităţi culturale şi sportive.
Se dă cuvântul d-nei Luminiţa Fara care prezintă proiectul de hotărâre precum 

şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Anghel Marius care prezintă raportul de avizare 

din partea  comisiei  de studii,  prognoze economico-sociale,  buget,  finanţe,  servicii 
publice, comerţ. .

Anghel  Marius:  “Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre  şi  nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Cornea  Vasile:  "Propun  în  cadrul  acestui  proiect  introducerea  a  încă  unui 
articol şi anume art. 3 "Aprobă alocarea sumei de 2.500 RON din bugetul local pe 
anul  2007  -  capitol  cultură  -  pentru  sprijinirea  organizării  de  către  Asociaţia 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 Alba a festivităţilor prilejuite de aniversarea 
Revoluţiei Române din decembrie 1989."



Sandu Cornel Stelian: “Dacă nu mai sunt discuţii cu privire la acest proiect de 
hotărâre supun la vot aprobarea acestuia.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 440/2007

Dacă nu mai sunt discuţii declar lucrările şedinţei închise.

Alba Iulia, 13 decembrie 2007

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,         SECRETAR,
                      Consilier                                                               Marcel Jeler
              Sandu Cornel Stelian                                                           




