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Încheiat azi 18 decembrie 2009, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 714/2009 a Primarului municipiului 

Alba Iulia . 

Lucările şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Alba Iulia sunt 

publice. 

Popa Pavel : „Conform întelegerii anterioare preşedintele şedinţei este d-nul consilier 

Domuţa Iulius Viorel.” 

Domuţa Iulius Viorel : „Domnilor consilieri din totalul de 21 de consilieri sunt 

prezenţi 18 consilieri, lipsesc d-nul consilier Coşediu Sorin, Hondola Liviu şi Rotar Marius.” 

Marcel Jeler : „ Şedinţa noastră este legal constituită.” 

Domnilor consilieri doresc să precizez faptul că, la lucrările şedinţei noastre mai 

participă:  d-l secretar Marcel Jeler, d-na Teofila Tîr – director economic, d-na Rânghet 

Georgeta – şef serviciu Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios, autoritate 

tutelară, d-na Popescu Mirela – consilier juridic,  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 în unanimitate.” 

Domuţa Iulius Viorel: «Şi acum vă prezint în proiect ordinea de zi:  

1 Aprobă rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba 

Iulia pe anul 2009 

Se dă cuvântul d-nei Ţîr Teofila care prezintă proeictul de hotărâre şi raportul de 

specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare din partea 

Comisiei 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.« 

Domuţa Iulius Viorel : « Dacă aveţi întrebări? Dacă nu...Supun la vot.« 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 395/2009 

 

Domuţa Iulius Viorel : « Dacă nu mai sunt alte probleme de discutat, declar şedinta 

închisă.« 
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