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Încheiat azi 10 iulie 2009, în cadrul şedinţei extraordinare a 

Consiliului local al municipiului Alba Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 316/2009 a Primarului 

municipiului Alba Iulia . 

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local sunt publice. 

Popa Pavel : „Conform înţelegerii anterioare preşedintele şedinţei este 

tot domnul consilier Contor Gheorghe.” 

Contor Gheorghe : „Din totalul de 21 de consilieri aleşi, sunt prezenţi 

18 consilieri. Lipsesc d-nii consilieri Bogăţan Ioan şi Baco Mihai şi d-na 

consilier Dărămuş Marcela.” 

Contor Gheorghe : „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.” 

Contor Gheorghe : “Conform invitaţiei primate am avut 2 proiecte la 

ordinea de zi, dar astăzi au mai apărut încă 3 şi vă supun la vot noua ordine 

de zi, cu celelalte 3 proiecte de hotărâri. 

3 Aprobă rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Alba Iulia pe anul 2009 

4 Aprobă caietul de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică a 

unor terenuri pentru amplasare chioşcuri difuzare presă 

5 Aprobă alocarea unor sume de bani din bugetul local – capitol 

cultură – pentru activităţi culturale  

«  Cine este pentru ? » 

« Fiind supusă la vot, ordinea de zi a fost votată în unanimitate.« 

Contor Gheorghe : “Şi acum prezint următorul:”   

 

 

 

 

 



 

PROIECT AL ORDINII DE ZI :  

 

1 Aprobă modificarea HCL nr. 211/2009 privind modificarea HCL nr. 

394/2008 privind aprobarea participării municipiului Alba Iulia prin 

Consiliul local la Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 

5 “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, DMI 5.3 « Promovarea 

potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii 

atractivităţii României ca destinaţie turistică«, Operaţiunea « Dezvoltarea şi 

consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor 

specifice  şi a activităţilor de marketing specifice« 

2 Aprobă încheierea unui protocol între Consiliul local al municipiului 

Alba Iulia şi Societatea de Transport Public SA Alba Iulia privind gratuitatea 

deplasării pensionarilor   

 

 

Contor Gheorghe : «  Aţi primit în mapă la diverse adresa cu nr. 

21113/2009 din partea Judecătoriei Alba Iulia . Dacă aveţi întrebări ?« 

  Marcel Jeler : « Să ne explice d-l Gaspar despre ce este vorba.« 

Oliviu Gaşpar : « Este a treia adresă care vine către Consiliul local. Trebuie 

să dăm un răspuns semnat de preşedintele şedinţei.  Este vorba de un proces 

între SC Transgilyen SRL şi Poliţia Comunitară, având ca obiect plângere 

contravenţională.« 

Contor Gheorghe : « Dacă sunteţi de acord cu răspunsul dat de către d-l 

Oliviu Gaşpar supun la vot.« 

« Fiind supus la vot, s-a votat cu 18 voturi pentru.« 

 

Contor Gheorghe : « Şi acum să trecem la ordinea de zi.« 

 

       

1 Aprobă modificarea HCL nr. 211/2009 privind modificarea HCL nr. 

394/2008 privind aprobarea participării municipiului Alba Iulia prin 

Consiliul local la Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 

5 “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, DMI 5.3 « Promovarea 

potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii 

atractivităţii României ca destinaţie turistică«, Operaţiunea « Dezvoltarea şi 

consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor 

specifice  şi a activităţilor de marketing specifice« 

Contor Gheorghe : « Avizul comisiei , care este ?« 

Se dă cuvântul d-lui consilier Rotar Marius care prezintă raportul de 



avizare din partea Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe, servicii publice, comerţ;. 

Rotar Marius : « Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.« 

Contor Gheorghe : « Dacă aveţi întrebări ? Supun la vot.« 

« Fiind supus la vot, s-a votat cu 18 voturi pentru.« 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 235/2009 

 

2 Aprobă încheierea unui protocol între Consiliul local al municipiului 

Alba Iulia şi Societatea de Transport Public SA Alba Iulia privind gratuitatea 

deplasării pensionarilor   

Se dă cuvântul d-lui Oliviu Gaşpar care prezintă proiect de hotărâre . 

Se dă cuvântul d-lui consilier Rotar Marius care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe, servicii publice, comerţ;. 

Rotar Marius : « Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.« 

Coşeriu Sorin : «Cine îi va suporta cei 20% ?« 

Oliviu Gaşpar : « Nimeni. Transportatorul.« 

Contor Gheorghe : «Nu ştiu dacă chiar transportatorul. « 

Coşeriu Sorin : “Este chiar mai bine dacă îi suportă transportatorul.” 

Oliviu Gaşpar : «Probabil că a luat în calcul că pensionarii nu mai 

circulă aşa de mult.« 

Contor Gheorghe : « Dacă mai sunt întrebări ? Supun la vot.« 

« Fiind supus la vot, s-a votat cu 18 voturi pentru.« 

 

 

S-a adoptat hotărârea nr. 236/2009 

 

3 Aprobă rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Alba Iulia pe anul 2009 

Se dă cuvântul d-nei Ţîr teofila care prezintă proiectul de hotărâre. 

Ţîr Teofila : «Este vorba de suma de 9 miliarde jumate, bani vechi,   

pentru Grădiniţa nr. 15. Am decis  să nu o mai ducem  până în data de 28 

iulie când va fi şedinţa ordinară, pentru că trebuie solicitaţie prin 

Inspectoratul General  până în data de 25 ale lunii.« 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Rotar Marius care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe, servicii publice, comerţ;. 



Rotar Marius : « Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.« 

Contor Gheorghe : « Dacă sunt discuţii ? Supun la vot.« 

“Fiind supus la vot, s-a votat cu 18 voturi pentru.” 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 237/2009 

 

  

 

4 Aprobă caietul de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică a 

unor terenuri pentru amplasare chioşcuri difuzare presă 

Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre. 

Inurean Ioan : « Este vorba de  o modificarea la caietul de sarcini. Am 

pus unele condiţii mai drastice, pentru că ei îşi făceau firme peste noapte şi 

participau la licitaţie. » 

Se dă cuvântul d-lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică 

locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

Maier Eugen : « Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia. 

Contor Ghoerghe : « Dacă nu sunt întrebări, supun la vot. » 

« Fiind supus la vot, s-a votat cu 18 voturi pentru. » 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 238/2009 

 

5 Aprobă alocarea unor sume de bani din bugetul local – capitol 

cultură – pentru activităţi culturale  

Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel care prezintă raportul de 

avizare din partea Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia 

copilului. 

Popa Pavel : « Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia. » 

Contor Gheorghe : « Discuţii ?  Supun la vot.» 

« Fiind supus la vot s-a votat cu 18 voturi pentru.« 

 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 239/2009 

 



 

Contor Gheorghe : “Dacă nu mai sunt şi alte probleme de discutat, 

declare lucrările şedinţei extraordinare încheiate. Vă mulţumesc.”  

 

Preşedintele şedinţei,   Secretar,  

Consilier     Marcel Jeler  

Contor Gheorghe  

     

 

  

 

    

 


