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Încheiat azi 19 aprilie 2007, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului 
Alba Iulia.

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 359/2007 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 Creţu Simion– preşedinte de şedinţă.
„Propunerea fiind supusă la vot, aceasta s-a aprobat cu 19 voturi pentru .”
Popa Pavel : „Şi acum în calitate de preşedinte ales, d-l consilier Creţu Simion, urmează să 

conducă lucrările şedinţei .”
Marcel  Jeler:  „Conform regulamentului,  supun la  vot  aprobarea  procesului  verbal  de  la 

şedinţa anterioară.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri – Harda Doina şi 

Sandea Dorin.”
Harda Doina : “Aceleaşi obiecţiuni le am ca de fiecare data.”
Creţu Simion  : „Din totalul de 21 de consilieri aleşi, sunt prezenti 19 consilieri, lipsesc d-nii 

consilieri Cimpoieş Pavel şi Opincariu Constantin  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 viceprimar Bogaţan Ioan ,  d-l secretar 
– Marcel Jeler,  d-na Aurica Groza- Şef serviciu în cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru şi 
Agricultură, d-na Laura Enache -  arhitect sef,  Lucia Man – biroul resurse umane, Mihai Pripon – 
jurist la  administrarea patrimoniului local, Potopea Dana – consilier juridic, Rânghet Gerogeta – 
consilier juridic, precum şi presa .

Creţu Simion : „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.”
Creţu Simion : „Ordinea de zi va fi modificată, în sensul că va fi scos de pe ordinea de zi 

proiectul cu numărul 5 şi 17, iar peste ordinea de zi vor fi introduse 3 proiecte de hotărâre.
Creţu Simion : “Vă mulţumesc pentru încrederea acordată.”
“Fiind supusă la vot aceasta a fost votat în unanimitate.”
Hava Mircea : “Va fi încă un proiect de hotărâre. Un PUZ pe b-dul Transilvaniei. Este votat 

de consilieri.”
Harda Doina : “Nu s-a publicat pe ordinea de zi şi publicitate trebuia să fie facută, pentru a 

fi cunoscută oportunitatea trecerii acestuia pe ordinea de zi.  Acest proiect trebuia publicat ,  pentru 
că cetăţenii nu au vazut acest proiect . Nu pot fi de acord.”

Creţu Simion : “Dar ordinea de zi  a fost votată.”
Harda Doina : “Dar există o legea a transparentei.”
Baco Mihai : “Va-ţi apucat de filmat şi noi nu v-am aprobat.”
Bărdaş Horia : “ Faceţi consensuri cu noi. Dacă nu opreşte camera o să chem pe cineva de la 

Poliţia comunitară. ”
Creţu Simion : “Sunt 2 soluţii. Ori discutăm omeneste ori.... ”



Bărdaş  Horea  :  “Ori  aprobăm această  cerere  ori  nu.  Dacă  nu  are  acest  drept  să  nu  se 
filmeze.”

Creţu Simion : “Nu aceasta ar fi problema. Discutăm această cerere sau nu?”
Bărdaş Horia : “Să oprească camera. Să discutăm cererea şi după aceea poate filma.”
Creţu Simion : “Văd cererea pusă pe masă. Deci să supunem la vot. Dacă sunt discuţii?”
Baco Mihai : “Am solicitat caseta de la sedinta. Mi s-a spus ca nu o mai aveţi.”
D-l cameraman : “Este pe site ul nostru. O puteţi vedea. Restul au fost vândute. ”
Hava Mircea : “Dacă dumneavoastră o faceţi serios, aş încerca să va ajut. Această chestiune 

mi se pare tare deplasată. Nu mi se pare normal ceea ce se face. Eu aş fi de acrod cu asta însă cred 
că altele sunt motivele. Şi noi vă putem cumpăra caseta. Ne puteaţi anunta de acest site. Dacă se 
face normal nu se punea problema. Dar din motivul că sunteţi că sunteţi angajat de cine ştiţi.”

Maier Eugen : “Dacă dânsul a afirmat că vine pentru asa ceva nu pot fi de acord să-i dăm 
acest aviz.”

Creţu Simion : “După părerea mea legătura cu presa trebuie să fie deschisă. Noi am stabilit 
această formă.”

Bărdaş Horia : “Este o organizaţie de presă? Şi au vândut casetele.”
Creţu Simion : “Da, dar acum am primit această adresă.”
Maier Eugen : “Ce obiect de activitate are această firmă?”
D-l cameraman : “De publicitate.”
Bărdaş Horia : “Eu nu votez.”
Abrudeanu Mircea :  “Sunt pentru dacă îşi  aduce certificatul de autorizare şi toate actele 

necesare. Punându-l pe site, acest site a fost vizitat de cetăţeni. Să nu se creadă că facem altceva. 
Trecând peste aspectele acestea sunt pentru.”

Besoiu Ioan : “Nu am nimic împotrivă din punct de vedere personal. Din punct de vedere a 
Consiliului local să se acrediteze ca şi pe ceilalţi participanţi. Sunt nişte reguli care trebuie urmate. 
Sunt nişte condiţii care trebuie respectate.”
Harda  Doina : „O să dau citire art. 2” şi 21 din Cap. III din legea 393. Ceea ce se întâmplă în acest 
consiliu local , se încalcă prevederile legale la persoana mea. Mi s-a luat dreptul de a lua 
cuvântul....”
Creţu Simion : „Acum discutăm despre cerere sau....”
Harda Doina : „Ajung imediat şi aici. Acum pentru şedinţa din 27 feburarie mi s-a cerut să aduc 
dovezi asupra celor spuse de  mine. Mai apoi s-a întâmplat şi în şedinţa din 29 martie.”
Creţu Simion : „Nu înţeleg unde vreţi să ajungeti.”
Harda Doina : „Am solicitat această copie. Am fost acuzată de imoralitate şi de multe altele. Am 
aceasta probă pentru a mă proteja . Trebuie să raspund la aceste acuzaţii.”
Bărdaş Horia : „D-na Harda l-a adus.”
Harda Doina : „Eu nu.”
Contor Gheorghe : „La şedinţa de data trecută s-a terminat altfel.”
Sîrbu Constantin : „Daca dânsul reprezintă o televiziune , el cui raspunde? Pe dândul îl interesează 
cum arăt? Contra cost sunt de acord.”
Rotar Marius : „Sunt întru-totul de acord cu d-nul Sîrbu.Propun respingerea ca participant la 
filmare. Nu poate filma dar poate participa . Dacă vreun coleg consilier nu este de acord să-şi 
cumpere reportofon.”
Baco Mihai : „Anul trecut a fost o licitaţie pentru înregistrarea şedinţelor de consiliu. Noi nu suntem 
artişti ca să ne filmeze.”
Creţu Simion : „Cum sunt punctate de voi mai multe puncte de vedere eu propun amânarea acestei 
cereri pentru ca să nu fie probleme.”
„O să supun la vot amânarea cereri. Pentru amânare sunt 6 voturi pentru.  Dar o să supun la vot şi 
aprobarea acesteia.”
Rotar Marius : „Propun amânarea pentru edificare. Imi retrag propunerea de respingere pentru 
următoarea şedinţă. Actele pe care va trebuiesă le  prezinte  sunt autorizaţia de audiovizual.”
Hava Mircea : „Există articole de text în lege care vorbesc numai de ziarişti. Putem să cumpărăm şi 



noi aceste casete. Trebuie să fim atenţi la ceea ce a spus d-na Harda, este politic. Opiniile politice 
nu ma interesează. Vă mulţumesc.”
Cornea Vasile : „Am ascultat de dreptul de informare a populaţiei. Mass media de ce este aici. De 
ce mai trebuie să fie şi alticineva? Să modifice?”
Creţu Simion : „Propun în final amânarea cererii.”
„Fiind supusă la vot propunerea a fost votată cu 19 voturi pentru.

20 Proiect de hotărâre privind deplasarea d-lui Cornel Sandu, consilier local în Belgia – 
Maaseik, în perioada 5-12 mai 2007

21 Proiect de hotărâre privind concesionarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul 
Revoluţiei lângă bl. A19

22 Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca domeniu privat al municipiului Alba Iulia a 
unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu f.n. şi Partoş, str. Digului f.n. 
şi revocarea HCL nr. 71/2007 şi a HCL nr. 74/2007

I. Proiecte de hotărâri privind :
1. Aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al municipiului Alba Iulia pe anul 2006
2. Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2007
3.  Aprobarea  deplasariiunei  delegaţii  a  Consiliului  local  Alba  Iulia  în  Suedia  în  cadrul 
proiectului “Dobândirea sustenabilităţii energetice a regiunilor periferice din Europa.”
4. Aprobă deplasarea d-lui Comănici Florean în Arnsberg, Germania
5. Orhanizarea în perioada 15-17 iunie 2007 a Festivalului pentru copii “Cetatea copiilor”
6. Alocarea unor sume de bani pentru activităţi culturale şi sportive
7.  Modificarea  şi  completarea  organigramei  şi  statelor  de  funcţii  ale  aparatului  de 
specialitate al primarului şi ale serviciilor publice subordonate Consiliului local 
8. Completează Hotărârea nr. 299/2006 a Consiliului local Alba Iulia
9.  Aprobarea  unor  planuri  urbanistice  de  detaliu  pentru  amplasarea  şi  realizarea  unor 
construcţii în municipiul Alba Iulia : 
Art. 1 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire case de vacanţă , extravilan Miceşti 
solicitant Chelemen Marius Ioan , Chelemen Gheorghe
Art.  2  Aprobă  planul  urbanistic  de  detaliu  amenajare  platforma  auto,  b-dul  Republicii 
solicitant SC Can Leo SRL
Art. 3 Arpobă planul urbanistic de detaliu construire spaţiu comercial alimentaţie publică şi 
motel, b-dul Tudor Vladimirescu nr. 48 solicitant SC Europexpres SRL cu condiţia obţinerii 
legalizat al vecinilor  direcţi şi prezentării faţadei spre centru
Art. 4 Aprobă planul urbanistic de detaliu amenajare baza sportiva, Cetatea Alba Iulia – 
Bastionul SF. Elisabeta  solicitant Linca Ioan 
Art. 5 Aprobă planul urbanistic de detaliu extindere centru comercial, b-dul T. Vladimirescu 
solicitant SC Mall Alba
Art. 6 Aprobă planul urbanistic de detaliu amplasare panouri publicitare şi ecran electronic, 
1 . T. Vladimirescu -zona Mall, 2. T. Vladimirescu -zona Pizzerie Roberta, 3. zona Parc 
Cetate solicitant SC Independent SRL numai locaţia 2
Art. 7 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire casă de vacanţă şi împrejmuire, zona 
Valea Popii solicitant Duca Ştefan 
Art. 8 Respinge planul urbanistic de detaliu extindere atelier tâmplărie PVC şi aluminiu, str. 
E. Racoviţă solicitant SC Transeugen SRL
Art.  9  Aprobă  planul  urbanistic  de  detaliu  demolare  construcţie  existentă,  construire 
laborator patiserie şi locuinţă de serviciu , str. Vasile Alecsandri  solicitant Enesel  Cornelia 
cu condiţia obţinerii acordului legalizat al vecinilor direcţi 
Art. 10 Aprobă planul urbanistic de detaliu apmplasare staţii pentru transportul în comun şi 
panouri publicitare , Alba Iulia solicitant Primăria Alba Iulia 
Art.  11  Aprobă  planul  urbanistic  zonal  construire  case  de  vacanţă,  Oarda  de  Jos,  str. 

Biruinţei solicitant German Onoriu, Danaila Iuliana şi Iacob Norina
Art. 12 Aprobă planul urbanisitc zonal construire locuinţe, zona După Gradini – Miceşti 



solicitant Tibetean Ioan, Netotea Sanflora, Florea Ioan, Nicola Aurel 
Art. 13 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe şi dotări, zona Iuşuri solicitant 

Asociaţia Agricolă Iuşuri 
Art. 14 Aprobă planul urbanitic zonal Construire sat de vacanţă, zona Vcalea Popii solicitant 

Apetroaie Catalin, Tudose Alin, Tudose Paul, Duriga Aurel 
Art.  15  Aprobă  planul  urbanistic  zonal  schimb de  destinaţie  din  locuinţe  în  birouri  cu 

extindere, b-dul Transilvaniei bl. 10G solicitant Chenţi Mariana
Art.  16 Aprobă  planul  urbanistic  zonal  construire  locuinţe  individuale,  zona  Faţa  Podei 

solicitant Nicola Olimpiu Valentin 
Art. 17 Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiilor de urbanism 

– 3 ani pentru documentaţiile care afectează domeniul public şi privat al municipiului
– 5 ani pentru documentaţiile care nu afectează domeniul public şi privat al municipiului

Art. 18 Sarcinile din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului din primăria municipiului Alba Iulia 

10.Propunerea de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare
11. Propunerea de atribuire în proprietate a terenului aferent apartamentelor
12. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 1477/176/2007
13. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 1660/176/2007
14. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 1479/176/2007
15. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 65/176/2007
16. Completarea Hotărârii nr. 386/2006 a Consiliului local Alba Iulia 
17. Aprobarea asocierii între Consiliul local Alba Iulia şi SC Affichage România SRL
18. Aprobarea asocierii între Consiliul local Alba Iulia şi SC Utilaj Transport SA
19. Aprobarea  încheierii  unui protocol între Consiliul local Alba Iulia şi Liceul Sportiv 
Alba Iulia în vederea exploatării ca bază sportivă a Bazinului Olimpic 

II. Stabilirea datei şedintei Consiliului local al municipiului Alba Iulia pe luna mai 2007
III. Diverse

Creţu Simion : „Să trecem la discuţia proiectelor.”

1. Proiect de hotărâre cu privire la execuţia bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2006
Se dă cuvântul d-nei Ţîr teofila care prezintă proeictul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare din partea comisei 
Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice, comerţ.
Sandu Cornel : „Cimisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri – Harda Doina şi Sandea 
Dorin.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 132/2007

2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 
2007
Se dă cuvântul d-nei Ţîr Teofila care prezintă proeictul de hotărâre precum şi raportul de 
specialitate.



Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare din partea comisei 
Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice, comerţ.
Sandu Cornel : „Cimisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
Ţîr Teofila : „Pentru sectorul învăţământ s-a făcut o mică reaşezare.”
Sandea Dorin : „La punctul 74.07 – Protecţia mediului, la pag. 6. Canalizare Liceul metalurgic. 
Această lucrare este recepţionată în anul 2006. De ce mai apare şi la 2007. Apare realizat în 2006 şi 
reapare şi în 2007.”
Silvia Mildovan : „Această canalizare nu deserveşte liceul. Este vorba de o zonă de acolo. La fel şi 
la refractara. Bani s-au aprobat aici în consiliul local. Obligaţiunile s-au facut. Această sumă este 
datoria pe anul acesta.”
Creţu Simion : „Dacă nu mai sunt şi alte întrebări, supun la vot aprobarea acestuia proiect.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri – Harda Doina şi Sandea 
Dorin.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 133/2007

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea deplasarii unei delagaţii a Primăriri municipiului Alba 
Iulia, în Suedia (regiunea Varmland, localitatea Forshaga), în cadrul proiectului „Dobândirea 
sustenabilităţii energetice a regiunilor periferice din Europa”
Se dă cuvântul d-nei Crina Iacob care prezintă proeictul de hotărâre din partea Direcţiei programe.
Crina Iacob : „S-a primit o invitaţe din partea acestora. Aici sunt invitaţi 3 membri şi d-l primar 
Hava. Cheltuielile se vor suporta din bugetul proiectului.”
Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare din partea comisei 
Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice, comerţ.
Sandu Cornel : „Cimisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
Creţu Simion : „Propun ca din această delegaţie să facă parte şi d-l consilier Besoiu. Dacă sunteţi şi 
dumneavoastră de acord.”
Hava Mircea : „Sunt de acord cu această propunere. ”
Rotar Marius : „La art. 1 să se treacă şi Suedia şi localitatea, în completare, pentru că nu sunt 
trecute.”
Hava Mircea : „Eu nu ştiu dacă voi merge.Normal ar trebui să merg.”
Creţu Simion : „Dacă nu mai sunt şi alte propuneri supun la vot aprobarea acestui proiect , 
împreună cu propunerea de a merge şi d-nul Besoiu.”
„Fiind supus la vot proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat hotărârea nr. 134/2007

4. Proiect de hotărâre cu privire la deplasarea d-lui Comănici Florian , în fermania – Arnsberg, în 
perioada 23-30 mai 2007 
Să dă cuvântul d-nei Lucia Man care prezintă poroiectul de hotărâre din partea Biroului resurse 
umane, relaţii internaţionale, precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare din partea comisei 
Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice, comerţ.
Sandu Cornel : „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
Sandea Dorin : „Cheltuielile legate de şofer şi microbuz vor fi suportate din bugetul local?”
Lucia Man : „Da.”
Creţu Simion : „Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot aprobarea acestui proiect.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”



S-a adoptat Hotărârea nr. 135/2007

Creţu Simion : „Proiectul nr. 5 a fost retras de pe ordinea de zi, deci vom trece la 6.”

6. Proiect de hotărâre cu privire la cheltuirea unor sume de bani din bugetul local pentru activităţi 
culturale şi sportive
Se dă cuvântul d-nei Luminiţa Fara care prezintă proiectul de hotărâre din partea compartimentului 
informare, presă, comunicare şi realţii publice.
Se dă cuvântul d-lui consilier Cornea Vasile care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, 
sport, agrement, turism şi protecţia copilului.
Cornea Vasile : „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestui proiect.”
Baco Mihai : „Faţă de cei care fac sport se pare că avem o amnezie pentru aceştia. Să le dăm şi lor 
ceva.”
Creţu Simion : „Sunt de acrod cu dumneavoastră. Să aducă cererea la cei din comisie şi după aceea 
li se va da.”
Baco Mihai : „Propun suma de 200 de lei.”
Hava Mircea : „De 200 de lei? Măcar dublată. Pentru sportivi ca Ciocaş, Guşat. O să îi premiem de 
zilele oraşului.”
Abrudeanu Mircea : „Propun şi eu să fie premiaţi doi copii de la clubul de sah şi cei din box.”
Creţu Simion : „Pe zilele oraşului vor fi premiaţi.”
Sîrbu Constantin : „La art. 3 să se prezinte regulamentul de organizare  a acestui program. Pentru 
şedinţa de data viitoare să fie şi un program detailat.”
Creţu Simion : „Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, supun la vot prezentul proeict.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi o abţinere – Harda Doina .”
Harda Doina : „Pentru art. 3 sunt şi eu de acord.”

S-a votat Hotărârea nr. 136/2007

7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Alba Iulia şi al aparatului Serviciului public „Administrarea 
patrimoniului local” aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia 
Să dă cuvântul d-nei Lucia Man care prezintă poroiectul de hotărâre din partea Biroului resurse 
umane, relaţii internaţionale, precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare din partea comisei 
Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice, comerţ.
Sandu Cornel : „Cimisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
Creţu Simion : „Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestui proeict.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 137/2007

8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea HCL nr. 299/2006 privind stabilirea 
sancţiunilor pentru faptele care constituie contravenţii în domeniul bunei gospodăriri a municipiului 
Alba Iulia 
Se dă cuvântul d-lui Adrian Radu, director Poliţia Comunitară, care prezintă proiectul de hotărâre, 



precum şi raportul de specialitate.
Baco Mihai : „Aprobăm o serie de acte dar din păcate nu se aplică. Acestea nu au nici o valoare.”
Creţu Simion : „Dacă nu mai sunt şi alte intervenţii supun la vot aprobarea acestui proiect.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 138/2007

9 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru amplasarea şi 
realizarea unor construcţii în municipiul Alba Iulia
Art. 1 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire case de vacanţă, extravilan Miceşti, solicitant 
Chelemen Marius Ioan , Chelemen Gheorghe
Se dă cuvântul d-nei arhitect Laura Enache care prezintă pud-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Abrudeanu Mircea care prezintă raportul de avizare din partea 
comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Abrudeanu Mircea : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa 
adoptării acestuia.”
Laura Enache : „Regimul de înălţime este de D+P+M. Terenul este în proprietatea solicitanţilor.”
Harda Doina : „La fel PUZ –ul este expirat iar calitatea materialelor este cum este. În consecinţă nu 
mă pot pronunţa.”
Creţu Simion : „Din punctul de vedere al documentaţiei nu ştiu ce să zic. Dar până acum ele au fost 
puse pe CD.”
Harda Doina : „De ce să nu fie puse pe site?”
Creţu Simion : „Xeroxul nu mai poate. Se dădeau pe CD o vreme.”
Harda Doina : „De 2 luni nu se mai dau.”
Creţu Simion : „Să o luaţi ca avertisment de la consilieri nu ca preşedinte.”
Laura Enache : „Nu am avut timp.”
Rotar Marius : „Pe vremea lui Funar se dădeau oase şi se putea ţine şedinţa.”
Harda Doina : „Cu argumentele aduse de d-l Rotar se vor ajunge ca la cazul Iugeşti.”
Besoiu Ioan : „Există documentaţie pentru fiecare PUD. De ce nu se documentează. Dau una este să 
fi gică contra.”
Harda Doina : „Am încercat, dar până nu mi se aprobă...mai durează.”
Creţu Simion : „Consilierii pot veni la orice şedinţă.”
Harda Doina : „Da, dar dacă nu se ştie.”
Creţu Simion : „Dacă nu  mai sunt şi alte discuţii supun la vot prezentul pud.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri – Harda Doina şi Sandea 
Dorin.”

Art. 2 Aprobă planul urbanistic de detaliu amenajare platformă auto, b-dul Republicii solicitant SC 
Can Leo SRL
Se dă cuvântul d-nei arhitect Laura Enache care prezintă pud-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Abrudeanu Mircea care prezintă raportul de avizare din partea 
comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Abrudeanu Mircea : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa 
adoptării acestuia.”
D-l administrator ALCIF : „Mă scuzati ca intervin dar eu ştiu că parcela este închiriată la cei de la 
poliţie. Nu am ştiut de asta şi de aceea nu am urgentat treaba.”
Besoiu Ioan : „S- votat în comisie acest pud. Nu se poate condiţia dar dacă aveţi alte opinii decât 
cele ce s-au votat, adresaţi-vă în comisie.”
D-l administrator : „Eu am văzut în ziar. Habra nu avem .”



Harda Doina : „Şi în şedinţa de luna viitoare va apărea proiect de hotărâre pentru vânzare.”
Baco Mihai : „Veniti cu insinuări, d-na Harda. Poate concesionare.”
Hava Mircea : „Eu cred în oamnei. Acolo terenul este al Consiliului local. L-am rugat să-şi 
întabuleze garajele. O societate stă bine mersi pe terenul nostru şi închirează. Nu au venit să-şi 
reglementeze problemele. Pauză. Avem mari probleme acolo. Utilizat, vândut, vom goli terenul. Nu 
este bine ca pe terenul municipiului să fie probleme. Aceştia stau pe terenul municipiului şi nu au 
venit să vedem ce facem cu aceste terenuri. Nu vor pentru că spun ei este al lor.”
D-l administrator: „Procedurile funcţionează.Până în octombrie este închiriat.”
Besoiu Ioan : „Aceste garaje nu se pot legal întabula.”
D-l administrator : „Foarte legal se pot întabula.”
Creţu Simion : „Dacă nu mai sunt şi alte intervenţii supun la vot aprobarea acestuia.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru, un vot împotrivă – Harda Doina şi o 
abţinere – Sandea Dorin.”

Art. 3 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire spaţiu comercial alimentaţie publică şi motel, 
b-dul T. Vladimirescu nr. 48/ solicitant SC Euroexpers SRL cu condiţia obţinerii acordului legalizat 
al vecinilor direcţi şi prezentării faţadei spre centru.
Se dă cuvântul d-nei arhitect Laura Enache care prezintă pud-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Abrudeanu Mircea care prezintă raportul de avizare din partea 
comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Abrudeanu Mircea : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa 
adoptării acestuia.”
Laura Enache : „Regimul de înălţime este de S+P+3, accesul auto şi cel pietonal se va face din 
stradă, vor fi 29 locuri de parcare. În comisie s-a impus o condiţie. Aceasta a fost realizată şi 
completată planşa.”
Harda Doina : „Ce distanţe se realizează faţă de vecinul din dreapta? Nu sunt prezentate în planşe.”
Laura Enache : „66 cm.”
Harda Doina : „Codul civil este în regulă?”
Laura Enache : „Sunt rezolvate problemele cu ferestrele.”
Harda Doina : „Se încalcă codul civil.”
Laura Enache : „Nu se încalcă.”
Harda Doina : „Nu trebui să apară relativ cu vecinătăţile din partea dreaptă. Sunt acolo vecini şi 
construcţii?”
Abrudeanu Mircea : „S-a condiţionat în comisie acordul vecinilor.”
Harda Doina : „Relaţiile cu construcţiile, aceasta este problema.”
Abrudeanu Mircea : „Eu susţin acest proiect.”
Creţu Simion : „Dacă nu mai sunt şi alte discuţii supun la vot aprobarea acestui PUD.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă – Harda Doina şi 
Sandea Dorin.”

Harda Doina : „Altă minunăţie facem d-nilor colegi.”

Art. 4 Aprobă planul urbanisitc de detaliu amenajare bază sportivă, Cetatea Albaw Iulia – Bastionul 
SF. Elisabeta solicitant Linca Ioan 
Se dă cuvântul d-nei arhitect Laura Enache care prezintă pud-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Abrudeanu Mircea care prezintă raportul de avizare din partea 
comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Abrudeanu Mircea : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa 
adoptării acestuia. În comisie s-au pus două condiţii: una de realizarea spaţiilor de promenadă şi a 
doua de păstrare a reliefului.”



Laura Enache : „A fost adusă planşa.”
Rotar Marius : „Eu cred că este pentru utlitate mare.”
Creţu Simion : „dacă nu sunt şi alte discuţii supun la vot acest PUD.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

Art. 5 Aprobă planul urbanistic de detaliu extindere centru comercial, b-dul T. Vladimirescu 
solicitant SC Mall Alba
Se dă cuvântul d-nei arhitect Laura Enache care prezintă pud-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Abrudeanu Mircea care prezintă raportul de avizare din partea 
comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Abrudeanu Mircea : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa 
adoptării acestuia.”
Rotar Marius : „Nu stiu dacă o să fie de acord pentu că mie imi creşte nivelul terenului.”
Sandea Dorin : „Mă opun. Acolo a fost un teren de fotbal. Acum este un Mall, se renunţa şi la hotel 
şi se va veni cu birouri fără utilitate publică.”
Laura Enache : „Dar terenul de sport va rămâne.”
Creţu Simion : „Dacă nu mai sunt şi alte discuţii supun la vot prezentul pud. ”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă – Harda Doina şi 
Sandea Dorin.”

Art. 6 Aprobă planul urbanistic de detaliu amplasare panouri publicitare şi ecran electronic 1. T. 
Vladimirescu – zona Mall , 2 T. Vladimirescu – zona Pizzerie Roberta , 3. zona Parc cetate 
solicitant Independent SRL, numai locaţia nr. 2 
Se dă cuvântul d-nei arhitect Laura Enache care prezintă pud-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Abrudeanu Mircea care prezintă raportul de avizare din partea 
comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Abrudeanu Mircea : „Comisia a avizat favorabil acest PUD, dar numai pentru locaţia nr. 2 şi nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Laura Enache : „Pentru locaţia nr. 1 s-a votat amânarea.”
Paul Voicu : „va fi   un proiect de hotărâre care va fi cu staţii de autobuze. Nu are rost să umplem 
oraşul cu panouri publicitare. ”
Creţu Simion : „Până la clarificare propun retragerea acestui articol de pe ordinea de zi.”
„Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată în unanimitate.”

Art. 7 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire casă de vacanţă şi împrejmuire, zona Valea 
Popii solicitant Duca Ştefan
Se dă cuvântul d-nei arhitect Laura Enache care prezintă pud-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Abrudeanu Mircea care prezintă raportul de avizare din partea 
comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Abrudeanu Mircea : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa 
adoptării acestuia.”
Creţu Simion : „Dacă nu aveţi obiecţiuni supun la vot aprobarea acestuia.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri – Harda Doina şi Sandea 
Dorin.”

Art. 8  Respinge planul urbanistic de detaliu extindere atelier tâmplărie PVC şi aluminiu, str. E. 
Racoviţă solicitant SC Transeugen SRL



Laura Enache : „Extinderea este de 70% iar în ambele comisii s-a primit aviz nefavorabil.”
Creţu Simion : „Având în vedere avizul comisiei propun respingerea pud-lui.”
„Fiind supus la vot acesta a fost respins în unanimitate.”

Art. 9. Aprobă planul urbanistic de detaliu demolare construcţie existentă, construire laborator 
patiserie şi locuinţă de serviciu, str. V. Alecsandri solicitant Enesel Cornelia, cu condiţia obţinerii 
acordului legalizat al vecinilor direcţi.
Se dă cuvântul d-nei arhitect Laura Enache care prezintă pud-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Abrudeanu Mircea care prezintă raportul de avizare din partea 
comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Abrudeanu Mircea : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa 
adoptării acestuia , dar cu condiţia impusă de comisie.”
Laura Enache : „Acordul vecinilor a fost adus. Acum există o construcţie care va fi demolată.”
Baco Mihai : „Să văd şi eu o poză.”
Sandea Dorin : „Este al doilea proiect care se supune aprobării de acordul cu vecinii. Este incorect. 
Se fac presiuni. Propun şi acordul individual. Defavorizăm vecinii pentru aceste probleme.”
Rotar Marius : „Acordul făcut se i-a în faza de autorizare. Şi laboratorul miroase bine. Să aprobăm.”
Laura Enache : „Există acordul.”
Abrudeanu Mircea : „Noi în comisie ne vom interesa de această sugetie a d-lui Snadea. El ca 
proprietar are drept pentru aceste drepturi, dar goliti legea proprietăţii.”
Creţu Simion : „Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă – Harda Doina şi 
Sandea Dorin.”

Art. 10 Aprobă planul urbanistic de detaliu amplasare staţii pentru transportul în comun  şi panouri 
publicitare, Alba Iulia solicitant primăria Alba Iulia
Se dă cuvântul d-nei arhitect Laura Enache care prezintă pud-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Abrudeanu Mircea care prezintă raportul de avizare din partea 
comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Abrudeanu Mircea : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa 
adoptării acestuia.”
Laura Enache : „Este vorba de 20 de staţii în Alba Iulia. Obiecţiisunt la 4 dintre ele. Locaţia de la 
Piaţa este foarte aproape şi nu se poate realiza. Este foarte îngust trotuarul.”
Voicu Paul : „propuneti ceva concret. Să stabilim ce vom aproba. Să se treacă în comisie. Propun 
amanarea pana la elucidare.”
Creţu Simion : „Dacă nu mai sunt şi alte discuţii supun la vot propunerea de amânare.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru amânare.”

Anghel Marius : „La toate staţiile să fie puse şi rutele.”
Paul Voicu : „Pe lângă aceste staţii vor fi panouri de afişaje. Se va face un contract intre STP şi 
primărie.”

Art. 11 Aprobă planul  urbanistic zonal construire case de vacanţă, Oarda de Jos, str. Biruinţei 
solicitant German Onoriu, Danaila Iuliana şi Iacob Norina
Se dă cuvântul d-nei arhitect Laura Enache care prezintă pud-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Abrudeanu Mircea care prezintă raportul de avizare din partea 
comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Abrudeanu Mircea : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa 



adoptării acestuia.”
Laura Enache : „Regimul de înălţime este de P+E+M. Nu au fost obiecţii la consultarea populaţiei.”
Creţu Simion : „Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 obţineri – Harda Doina şi Sandea 
Dorin.”

Art. 12. Aprobă  planul urbanistic zonal construire locuinţe , zona După Grădini – Miceşti solicitant 
Tibetean Ioan, netotea Sanflora, Flore Ioan, Nicola Aurel
Se dă cuvântul d-nei arhitect Laura Enache care prezintă pud-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Abrudeanu Mircea care prezintă raportul de avizare din partea 
comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Abrudeanu Mircea : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa 
adoptării acestuia.”
Creţu Simion : „Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri – Harda Doina şi Sandea 
Dorin.”

Laura Enache : „Art. 13 este retras de pe ordinea de zi.”

Art. 14. Aprobă planul urbanisitc zonal construire sat de vacanţă, zona Valea Popii solicitant 
Apetroaie Cătălin, Tudose Alin, Tudose Paul, Duriga Aurel
Se dă cuvântul d-nei arhitect Laura Enache care prezintă pud-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Abrudeanu Mircea care prezintă raportul de avizare din partea 
comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Abrudeanu Mircea : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa 
adoptării acestuia.”
Laura Enache : „Toate avizele sunt prezentate. La consultarea populaţiei nu au fost observaţii.”
Creţu Simion : „Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui pud. ”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru, 2 abţineri – Harda Doina şi Sandea 
Dorin.”

Laura Enache : „La fel şi art. 15 a fost retras.”

Baco Mihai : „Cum se va numi satul?”

Art. 16 Aprobă planul urbanisitc zonal construire locuinţe individuale , zona Podei solicitant Nicola 
Olimpiu Valentin
Se dă cuvântul d-nei arhitect Laura Enache care prezintă pud-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Abrudeanu Mircea care prezintă raportul de avizare din partea 
comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Abrudeanu Mircea : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în privinţa 
adoptării acestuia.”
Laura Enache : „sunt un nr. De 220 de locuri, procentul de ocupare este de 35% iar regimul de 
înălţime este de P+E+M.”
Harda Doina : „Unde este în zonă.”
Laura Enache : „Nu stiu.”
Creţu Simion : „Dacă nu mai sunt alte discuţii supun la vot aprobarea acestui pud.”



„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri – Harda Doina şi Sandea 
Dorin.”

Laura Enache: „Şi acum aş dori să va prezint un plan de refuncţionalizare a b-dului Transilvaniei. 
Se va face consultarea populaţiei pentru acest proiect.”
Sîrbu Constantin : „Vreau să fac o propunere. Am auzit diferite ecouri despre fantană. Să nu se mai 
circule cu maşinile în faţa M-urilor. In momentul în care se va circula este păcat să se circule . Se 
poate pe Cloşca şi pe Goldiş. Prin faţa M-urilor este păcat. ”
Hava Mircea : „Se va vedea pe unde se va circula. Iar despre fântână sper să fie gata de zilele 
oraşului. Artistul care a realizat această fântână este de talie mondială. La început am fost împotrivă 
dar în momentul de faţă am văzut o care de prezentare şi este totusi ceva. Să nu uităm ca acesta are 
un muzeu la Vatican de expunere. S-au făcut probele. Totul este mecanic.Sperăm că o să iasă. Sigur 
se va termina de zilele oraşului. Sunt lucruri nu ca mă laud ca să va dau pe spate. Este o chestie de 
cultură.”
Rotar Marius : „Nu vreau se se creadă că o critic dar m-am suparat cand am văzut că au stropit 
inoxul cu ciment. ”
Hava Mircea : „Nu le putem avea pe toate.”
Creţu Simion : „Dacă la acest proiect de hotărâre nu mai este nimic de discutat supun la vot întregul 
proeict de hotărâre.”
„Fiind supus la vot acesta a ost votat cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri – Harda Doina şi Sandea 
Dorin.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 139/2007

10 Proiect de hotărâre cu privire la propunerile de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor 
particulare
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre din partea Serviciului 
comunitar pentru cadastru şi agricultură.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Baco Mihai : „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa 
adoptării acestuia.”
Creţu Simion : „Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 140/2007

11 Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea în proprietatea solicitanţilor, proprietari  ai 
apartamentelor, terenul aferent locuinţei în cotă indiviză deţinută din construcţie.
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre din partea Serviciului 
comunitar pentru cadastru şi agricultură.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Baco Mihai : „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa 
adoptării acestuia.”
Creţu Simion : „Dacă nu  sunt  întrebări supun la vot aprobarea acestui proiect de hotărâre.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a votat Hotărârea nr. 141/2007



12 Proiect de hotărâre cu privire la expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 1477/176/2007 aflat pe 
rol la judecătoria Alba Iulia 
Aurica Groza : „Comisia a propus neînsuşirea acestei expertize.”
Creţu Simion : „Având în vedere propunerea comisiei pentru neînsuşire supun la vot prezentul 
proeict sub forma prezentată.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru neînsuşire.”

S-a votat Hotărârea nr. 142/2007

13 Proiect de hotărâre cu privire la documentaţia tehincă efectuată în dosar nr. 1660/176/2007 aflat 
pe rol la Judecătoria Alba Iulia
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre din partea Serviciului 
comunitar pentru cadastru şi agricultură.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Baco Mihai : „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa 
adoptării acestuia.”
Creţu Simion : „Dacă nu sunt întrebări supun la vot prezentul proiect sub forma prezentată.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.
S-a adoptat Hotărârea nr. 143/2007

14. Proiect de hotărâre cu privire la expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 1479/176/2007
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre din partea Serviciului 
comunitar pentru cadastru şi agricultură.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Baco Mihai : „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa 
adoptării acestuia.”
Aurica Groza : „Se va atribui număr topo şi la planşeu.”
Rotar Marius : „Cum se dă şi la planşeu?”
Aurica Groza : „Aşa bine. Se poate da şi număr top.”
Creţu Simion : „Dacă nu mai sunt întrebări supun la vot prezentul proiect sub forma prezentată.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.

S-a adoptat Hotărârea nr. 144/2007

15. Proiect de hotărâre cu privire la expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 65/176/2007
Aurica Groza : „Comisia a propus neînsuşirea acestei expertize.”
Creţu Simion : „Având în vedere propunerea comisiei pentru neînsuşire supun la vot prezentul 
proeict sub forma prezentată.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru neînsuşire.”

S-a votat Hotărârea nr. 145/2007

16. Proiect de hotărâre cu privire la completarea Hotărârii nr. 386/2006 a Consiliului local Alba 
Iulia 
Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de 
specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 



Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Baco Mihai : „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa 
adoptării acestuia.”
Inurean Ioan : „Este vorba de un imobil care s-a vândut şi care acum solicită plata în rate.”
Creţu Simion : „Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea proiectului.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi o abţinere – Harda Doina.”

S-a votat Hotărârea nr. 146/2007

Creţu Simion : „Proiectul nr. 17 este retras.”

18. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea asocierii între Consiliul local Alba Iulia şi SC Utilaj 
Transport SA
Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de 
specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Baco Mihai : „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa 
adoptării acestuia.”
Inurean Ioan : „Este vorba de o supradaţă de 35.000 mp iar preţul este de 47 EURO + TVA. 
Contractul de asociere este de 5 ani.”
Baco Mihai : „Aşi vrea ca prin HCL să fie obligat să plătească în avand 95% din valoare. Trebuie să 
ştim că din anul 2011 vom trece în EURO şi în anul 2012 se va termina.”
Besoiu Ioan : „O să mă abţin la art. 7.2 – nu se respectă obiectul şi termenele angajate în contract. 
Propun modificarea.”
Baco Mihai : „Aici se estimează ca peste 2 ani terenul va ajunge la 5%.”
Besoiu Ioan : „Se analizează şi ca date istorice  iar plata anticipată să fie de 95% din valoarea 
totală.”
Rotar Marius : „Nu sunt afaceri în spate?”
Creţu Simion : „Cu cât insistaţi cu atât se va vorbi mai mult. Ca sa nu mai lungim supun la vot 
aprobarea acestuia.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 147/2007

19. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui protocol între Consiliul local Alba 
Iulia  şi Liceul Sportiv Alba Iulia în vederea exploatării ca bază sportivă a Bazinului Olimpic
Creţu Simion : „Cred că aţi citit acest proiect. Care este punctul de vedere al comisiei?”
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Baco Mihai : „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa 
adoptării acestuia.”
Creţu Simion : „Dacă nu sunt nelămuriri supun la vot aprobarea acestuia.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat în unanimitate.”

S-a adoptat Hotărâre anr. 148/2007



20 Proiect de hotărâre cu privire la deplasarea d-lui Sandu Cornel – consilier local în Belgia – 
Maaseik, în perioada 5-12 mai 2007
Să dă cuvântul d-nei Lucia Man care prezintă poroiectul de hotărâre din partea Biroului resurse 
umane, relaţii internaţionale, precum şi raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Anghel Marius  care prezintă raportul de avizare din partea comisei 
Consiliului local 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.”
Creţu Simion : „Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestui proiect.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 149/2007

21. Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul 
Revoluţiei lângă bl. A19
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre din partea Serviciului 
comunitar pentru cadastru şi agricultură.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Baco Mihai : „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa 
adoptării acestuia.”
Aurica Groza : „Comisia a propus preţul de 35 EURO. ”
Creţu Simion : „Dacă sunteţi de acord cu preţul comisiei supun la vot aprobarea acestui proiect.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru, un vot împotrivă – Harda Doina şi o 
abţinere – Sandea Dorin.”

S-a aprobat Hotărârea nr. 150/2007

22. Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca domeniu privat al municipiului Alba Iulia a unor 
imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. T. Vladimirescu f.n. Şi Partoş, str. Digului f.n. Şi 
revocarea HCL nr. 71/2007 şi a HCL nr. 74/2007
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre din partea Serviciului 
comunitar pentru cadastru şi agricultură.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea comisiei 
Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Baco Mihai : „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa 
adoptării acestuia.”
Creţu Simion : „Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestui proiect.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 151/2007

DIVERSE

II. Adresă din partea Asociaţiei naţionale a operatorilor de transoprt în regim de taxi.
Oliviu Gaşpar : „ Această adresă a fost făcută în sensul schimbării tarifelor. Este doar pentru 
înştiinţarea Consiliului local.”

III. Marcel Jeler : „Este vorba de o adresă din partea RODIPET. Suma solicitată este de 



150EURO/mp. Se va impune realizarea unui proiect de hotărâre pentru şedinţa de data 
viitoare.”
Hava Mircea : „Prin lege Rodipet este societate comercială. Suntem obligaţi de a le 
concesiona fără licitaţie publică. Este legea dată in 2000. Propuneţi un preţ dacă tot ne dau 
în judecată.”

IV. Marcel Jeler : „Al treilea punct la diverse este vorba de demolarea unor coteţe.Aşi sugera să 
dispuneţi trimiterea către urbanism pentru efectuarea unei analize a situaţiei din teren. Nu 
ştiu dacă aceste construcţii sunt ale noastre sau nu.”
Baco Mihai : „Această adresă este adresată primarului nu Consiliului Local.”
Laura Enache : „Construcţia este de 2 ani. Cea de pe Vânătorilor au ternul până sub bloc.”
Harda Doina : „Este aceea situaţie care v-am prezentat-o d-le primar şi care aţi dispus să fie 
demolată.”
Creţu Simion : „Să se prezinte în şedinţa de data viitoare edificarea şi luminiarea acestei 
probleme.”
Laura Enache : „D-na Harda a prezentat altceva decât aceasta locaţie.”
Harda Doina : „Este fals ceea ce spuneţi.”
Creţu Simion : „Să fie prezentată în şedinţa de data viitoare situaţia.”
Rotar Marius : „Să vedem pe unde are acces în curtea omului. Îmi permiteţi? O altă 
problema pe care aşi dori să o ridic este şoseaua de centură. Sper să se poată face aici 4 
benzi. Aici a apărut o construcţie pe partea dreaptă către Cluj Napoca. Această construcţie 
nu va mai permite dezvoltarea drumului pe patru benzi. Strangulează zona. Avizule trebuie 
verificate, este o problemă foarte importantă.”
Hava Mircea : „Nu ştiu a cui este construcţia, dar va trebui verificată. Este drum naţional. Se 
va verifica. Nu se vor face patru benzi niciodată. Intenţionăm să o mutăm dincolo de 
Mureş.”

V. Marcel Jeler : „Am primit iarăşi o adresă în legătură cu cabintele medicale.”
Baco Mihai : „În comisie am luat act de solicitarea Prefecturi şi cum am spus şi în presă nu 
vom discuta decât atunci când ne va perimte timpul. Se va proceda în consecinţă şi se va 
anunţa când se va discuta.”

VI. Creţu Simion : „Altă adresă este despre un PUD pe Calea Moţilor. Adresa aţi avut-o.”
Besoiu Ioan : „După PUZ s-a făcut vreun pas? Acesta a avut acordul la vremea respectivă.”
Baco Mihai : „Sunt 2 PUD-uri pe lista de diverse.”
Besoiu Ioan : „ S-a apucat de ceva?”
Baco Mihai : „A săpat ceva.”
Hava Mircea : „Concesiunea este legată de această chestiune.”
Bărdaş Horia : „Dar are acordul lui ITU.”
Hava Mircea : „Nu îl are.”
Bărdaş Horia : „atunci l-a avut.”
Anghel Marius : „Dar acum nu îl mai are.”
Creţu Simion : „Se va retrimite înapoi şi nu se va elibera autorizaţia”
Hava Mircea : „Noi nu ne amestecăm. Nu dăm autorizaţia.”

VII.Creţu Simion : „Al doilea PUD este o revocare. PUD -ul este al d-lui Perţa Vasile. A fost 
aprobat printr-o hotărâre a consiliului local.”
Voicu Paul : „S-a aprobat un pud dar acum v-a trebui revocat. Am vorbit şi cu cei de la 
Consiliu judeţean. Este vorba de HCL nr. 336/2006. ”
Harda Doina : „Asta înseamnă că aprobăm fără avize.”
Creţu Simion : „Dacă nu mai sunt şi alte discuţii supun la vot revocarea HCL 336/2006 , 
respectiv a punctului 26.”
„Fiind supus la vot această propunere a fost votată în unanimitate.”

VIII.Popa Pavel : „Am o datorie morală de a da în calitate de cetăţean un răspuns şi de a o 
întreba pe d-na Harda dacă prin ziare ar da ca la propunerea unor tineri s- a vrut să se reînvie 
jocurile populare. Sunt 52 de tineri care a doua zi de Paşte au făcut ceva frumos. Liderul 



PSD -Oarda a fost anunţat. Cei care mă cunoscu ştiu despre ce vorbesc. Puteţi veni la noi 
acasa dar fără ca să fiu nominalizat ca mi-am însuţit nişte venituri. Este o dezinformare 
totală. Dezaprob această ieşire grosolană a d-nei Harda.”
Hava Mircea : „Eu nu am fost acolo.”
Popa Pavel : „Atâta mai trebuia. Nu mă dau înapoi. Vreau să se reînvie tradiţiile din oarda. 
Nu admit să fiu calomniat în felul acesta. Este o mare nedreptate a d-nei Harda.”
Anghel Marius : „În completare, cred că deranjează pe cei de la PSD toate aceste tradiţii. Şi 
cu ouăle şi toate aceste chestiuni. Mai vine vorbim de ouăle lui Năstase.”
Rotar Marius : „Încerc un sentiment de nici nu ştiu cum să-i spun. Îl cunosc pe Pistol ca o 
persoana foarte dedicată în problemele Oardei. Niciodată nu a făcut-o interesat. Toate 
partidele au vrut să îl i-a la ele. Inclusiv PSD. Stăpâneste Oarda foarte bine în sensul în care 
am fost acolo şi am văzut cum aduc flori la monument. Nu merită după atâţia ani de muncă. 
Am vrut să i-au cuvântul pentru că îmi este jenă de materialele acestea. Vă mulţumesc. ”
Hava Mircea : „Am un anunt de făcut . Se va înfiinţa pe legea nr. 215 Asociaţia de 
dezvoltare Sebeş, Alba, Galda de Jos şi mai multe localităţi. Este pe data de 27 aprilie la ora 
10. Vor fi cei de la Consiliul Judeţean. Este un demers administrativ. Este singura 
modalitate de atragere a unor finanţatori. Există un proiect de urbanism comun. O să se 
voteze şi în Consiliu local. Se vrea o dezvoltare regională pentru regiunea Mureş aceasta 
însemnând canalizare şi apă. Condiţiile sunt asocierile.”
Besoiu Ioan : „Pentru această intenţie se stimulează acest sistem, se transmit datele pentru 
judeţul Alba. Este un pas înainte în acest sens. Pentru Alba Iulia există studii de fezabilitate. 
Nu ştiu cum se va face şi cât va costa dar este bine.”
Baco Mihai : „În altă ordine de idei aşi dori să spun şi eu ceva. În şedinţa de luna trecută d-
na Harda zice că nu este colegă decât cu d-l Sandea. Şi mai declară că d-l Pistol este un 
personaj caragialesc.Cum poate bălăcării un om de 70 de ani. Dacă nu respectaţi omul 
respctaţi bătrâneţea. Sunt de acord şi să ieşim într-o emisiune televizată. Veniţi cu poveşti de 
adormit copii. Aruncaţi cu pietri.Deci noi ceilalţi 19 suntem proşti. Este jenant să vă 
exprimaţi asa. Ce căutaţi aici. Să vă daţi demisia.”
Harda Doina : „Aţi mutat rechizitoriul la final?”
Baco Mihai : „Haideţi la TV.”
Hava Mircea : „D-na Harda, v-am rugat să îmi daţi o copie a declaraţiilor bucătăreselor, ce 
le deţineţi. Trebuie să fac o anchetă.Eu nu cred că le-am timorat.”
Harda Doina : „Nu dumneavoastră.”
Hava Mircea : „Acolo este mai rău ca la grădiniţă, discut cu toată lumea. Discut şi cu 
preotul. Dacă citeşi este durere. Cineva vă neîndreptăţeşte. Am văzut reclamaţiile cum că 
unul trăieşte cu una dintre bucătărese. Eu vă las aici şi plec. Nu aşi fi vrut să fac asa ceva. 
Totate chestiunile care nu ţineau de ele s-au spus. Cum că sunt spaţii închiriate de acolo, că 
d-l Bianu îşi spală maşina. Domnule le-aţi luat, eu vi le imput. V-am mai spus şi atunci că 
mi se fâlfâie. Aţi mai vrut ca şi cu cei cu taxi să mă duceţi cu cătuşe.”
Harda Doina : „Inclusiv dumneavoastră aţi plecat, iar cei care trebuiau să facă rechizitoriu 
nu l-au făcut.”
Hava Mircea : „Nu se poate ca 3 femei, care sunt  bucătărese, să denigreze chiar asa. Eu 
faceam o anchetă. Oricât pot să fac să vină la mine. Să ne daţi hârtiile.”
Harda Doina : „Nu îmi permit să fac declaraţii de nimeni daca nu cunosc.”
Baco Mihai : „Dar declaraţiile pe care le-aţi făcut?”
Harda Doina : „Am aceste date de la cetăţeni.”
Cornea Vasile : „Aceste femei trebuie să vină în comisie. Noi cei din comisie nu ştiam de 
aceste chestiuni. Aţi făcut o anchetă?”
Harda Doina : „Nu am făcut anchetă? Am sesizat aceste lucruri şi am cerut anchetare.”
Cornea Vasile : „Nu mi se pare corect, să mergem toţi acolo.”
Harda Doina : „Am considerat că d-l primar va trebui să meragă acolo.”
Besoiu Ioan : „Respect pe oricine care constructiv are o părere. Au apărut nişte articole în 



presă. Constat că toate sunt în aceeaşi direcţie. Una este discuţia decentă şi alta plotică. Să 
neexprimăm politic într-un caz decent. ”
Harda Doina : „Tot ce aţi făcut dumneavoastră de 2 ani de zile acum se vede. Asta se 
întâmplă datorită comportamentului dumneavoastră. Aşi dori d-le primar să fac două 
solicitari , una pentru a ne prezenta situaţia de la fondul funciar pe Oarda şi ceea ce am cerut 
şi în şedinţa de data trecută ”

Presedintele sedintei, Contrasemneaza, 
Consilier    Secretar
Cretu Simion Marcel Jeler


