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Încheiat azi  8 decembrie 2009, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului 
local al municipiului Alba Iulia.

Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  692/2009  a  Primarului 
municipiului Alba Iulia.

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local sunt publice.
Popa Pavel: “Conform înţelegerii anterioare preşedintele şedinţei este domnul 

Domuţa Iulius Viorel.”
 Domuţa Iulius Viorel: "Din totalul de 21 de consilieri aleşi, sunt prezenţi 17 

consilieri. Lipsesc domnii consilieri Baco Mihai, Coşeriu Sorin Nicolae,  Cimpoeş 
Cornel Pavel, Paul Voicu, deci şedinţa noastră este legal constituită."

Domnilor consilieri doresc să precizez faptul că, la lucrările şedinţei noastre 
participă:  d-nul  secretar  Marcel  Jeler,  d-na  Georgeta  Rânghet  –  şef  serviciu 
administraţie publică locală, juridic, contencios, autoritate tutelară, d-na Teofila Ţîr – 
director economic, d-na Silvia Moldovan – director tehnic, d-na Mirela Popescu – 
consilier juridic, d-na Mihaela Petcu - consilier precum şi presa.

Domuţa Iulius Viorel: "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 cu 16 voturi pentru.
Domuţa Iulius Viorel: "Pe ordinea de zi  aveţi 2 proiecte de hotărâre. Cine este 

de acord cu ordinea de zi?”
Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 16 voturi pentru.
Domuţa Iulius Viorel: “Şi acum prezint următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI

I. Proiecte de hotărâri privind:

1. Aprobă modificarea HCL nr. 362/20 noiembrie 2009  privind participarea 
municipiului  Alba  Iulia  la  Programul  Operaţional  2007-2013  Axa  prioritară  5  – 
Dezvoltarea  durabilă  şi  promovarea  turismului,  Domeniul  de  intervenţie  5.2  – 
Crearea,  dezvoltarea,  modernizarea  infrastructurii  de  turism  pentru  valorificarea 
resurselor  naturale  şi  creşterea  calităţii  serviciilor  turistice,  cu  Proiectul 
„Valorificarea  resurselor  turistice  naturale  în  zona  Mamut  –  Parcul  Dendrologic 
Dr.Ioan Vlad – Valea Popii din municipiul Alba Iulia”.

2.  Aprobă  participarea  municipiului  Alba  Iulia  la  Programul  Operaţional 
„Dezvoltarea Capacităţii Administrative”. Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură 
şi  proces  ale  managementului  ciclului  de  politici  publice.  Domeniul  major  de 



intervenţie  1.3:  Îmbunătăţirea  eficacităţii  organizaţionale.  Operaţiunea:  Module  de 
pregătire  în  domenii  ca  achiziţiile  publice,  ECDL,  limbi  străine,   dezvoltarea  de 
proiecte, licitarea  şi managementul proiectelor”.

Domuţa Iulius Viorel: "Dacă nu sunt diverse să trecem la ordinea de zi."

1.  Aprobă modificarea HCL nr. 362/20 noiembrie 2009 privind participarea 
municipiului  Alba  Iulia  la  Programul  Operaţional  2007-2013  Axa  prioritară  5  – 
Dezvoltarea  durabilă  şi  promovarea  turismului,  Domeniul  de  intervenţie  5.2  – 
Crearea,  dezvoltarea,  modernizarea  infrastructurii  de  turism  pentru  valorificarea 
resurselor  naturale  şi  creşterea  calităţii  serviciilor  turistice,  cu  Proiectul 
„Valorificarea  resurselor  turistice  naturale  în  zona  Mamut  –  Parcul  Dendrologic 
Dr.Ioan Vlad – Valea Popii din municipiul Alba Iulia”.

Se dă cuvântul doamnei Crina Iacob care prezintă proiectul de hotărâre precum 
şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare 
din partea Comisiei Consiliului local  de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, servicii publice şi comerţ

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

Crina Iacob: “Este vorba de o cerere de finanţare pe care am depus-o  pentru 
valorificarea resurselor naturale Pădurea Mamut şi Parcul dendrologic care deja este 
supus procesului  de evaluare şi  în urma căruia  am primit  o adresă în care ni  se 
semnalează nişte  concordanţe cu privire la sumele din hotărârea  pe care dv.  aţi 
aprobat-o privind participarea  la această sesiune de finanţare cât şi devizul bugetului. 
Nefiind sume care să implice şi o contribuţie în plus, vă solicit modificarea pentru a 
intra în celelalte forme de evaluare.”

Contor Gheorghe: “Şi drumurile până la Parcul dendrologic?”
Crina Iacob: “Nu sunt cuprinse. Am făcut o solicitare la minister prin care am 

întrebat dacă şi drumurile de acces către parc sunt  eligibile şi ne-au spus că nu. Ca 
atare  le-am fi  putut  face  dar  pe  cheltuiala  proprie.  Deci  nu  intră  în  proiectul  de 
finanţare pe care noi l-am depus.”

Contor Gheorghe: “Parc dendrologic fără acces.”
Crina Iacob: “Există un acces.”
Contor Gheorghe: “Natural.”
Crina Iacob: “Nu am putut ridica valoarea proiectului cu mai mult decât ceea 

ce ne permitea  ca şi suma pe care noi o puteam solicita ca şi finanţare. Evident că 
dumneavoastră  puteţi  hotărî  un  alt  proiect  care  să  fie  colateral  acestui  proiect  de 
finanţare.”

Domuţa Iulius Viorel: "Domnilor consilieri dacă nu  sunt discuţii supun la vot 
prezentul proiect de hotărâre." 

"Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru."

S-a adoptat Hotărârea nr. 393/2009



Intră în sala de şedinţe doamna consilier Monica Pop.
2.  Aprobă  participarea  municipiului  Alba  Iulia  la  Programul  Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative”. Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură 
şi  proces  ale  managementului  ciclului  de  politici  publice.  Domeniul  major  de 
intervenţie  1.3:  Îmbunătăţirea  eficacităţii  organizaţionale.  Operaţiunea:  Module  de 
pregătire  în  domenii  ca  achiziţiile  publice,  ECDL,  limbi  străine,   dezvoltarea  de 
proiecte, licitarea  şi managementul proiectelor”.

Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare 
din partea Comisiei Consiliului local  de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, servicii publice şi comerţ

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

Crina  Iacob:  “În  cursul  zilei  de  astăzi  vom  mai  depune  încă  o  cerere  de 
finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative. 
Vreau să mai menţionez faptul că Primăria are deja un contract  de finanţare semnat 
pentru această componentă şi dorim să mai obţinem o finanţare pentru realizarea unei 
strategii  organizaţionale  a  municipiului.  Municipiul  Alba-Iulia  are  o  structură  de 
dezvoltare organizaţională vis a vis de structurile sale, serviciile publice, componenta 
pregătirii profesionale. De asemenea propunem un număr de cursuri de instruire  pe 
care oricum angajaţii sunt obligaţi să le facă pe parcursul unui an. Noi vrem ca toate 
acestea  să se facă pe finanţare nerambursabilă.”

Domuţa Iulius Viorel: "Domnilor consilieri dacă nu mai sunt discuţii supun la 
vot prezentul proiect de hotărâre." 

"Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru."

S-a adoptat Hotărârea nr. 394/2009

Domuţa  Iulius  Viorel:  “Dacă  nu  mai  aveţi  şi  alte  discuţii  declar  şedinţa 
închisă.”

Alba Iulia, 8 decembrie  2009

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                               CONTRASEMNEAZĂ,
               Consilier                                                               Secretar
      Domuţa Iulius Viorel                                                 Marcel Jeler


