
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA 
MUNICIPIUL ALBA IULIA 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL

Încheiat azi 22 decembrie  2007, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local 
al municipiului Alba Iulia.

Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  1057/2007  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-nului Sârbu Constantin– 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-nul consilier  Sârbu 

Constantin, 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 19 voturi pentru şi o abţinere – Harda 

Doina.
Sârbu  Constantin:  „Din  totalul  de  21  de  consilieri  aleşi,  sunt  prezenti  20 

consilieri, lipseşte  d-nul dconsilier Abrudeanu Vasile,  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, Inurean Ioan, Rânghet Georgeta – consilier 
juridic, Dana Potopea – consilier juridic,  precum şi presa .

Sârbu Constantin :  „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.”
Marcel Jeler : « Ordinea de zi a fost suplimentată cu 10 proiecte de hotărâre, 

iar proiectul cu nr. 26 este retras. Acestea sunt următoarele :
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii cu altă destinaţie a unor 

sume de bani
31. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi
32.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  participarea  Consiliului  local  al 

municipiului Alba Iulia în cadrul Programului URBACT II 2007-2013
33. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului 

Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Alba la care municipiul Alba Iulia este 
membru asociat

34. Proiect de hotărâre cu privire la particparea municipiului Alba Iulia prin 
Consiliul local, la constituirea Agenţiei Locale a Energiei Alba 

35.  Proiect  de hotărâre  privind rectificarea  bugetului  general  de venituri  şi 
cheltuieli pe anul 2007
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36. Proiect de hotărâre cu privire la cheltuirea unor sume de bani din bugetul 
local pentru premierea corului de copii Theotokos

37.  Proiect  de hotărâr  cu privire la  aprobarea  primirii  donaţiei  constând în 
produse de îmbrăcăminte pentru persoanele aflate în nevoie socială din Alba Iulia 

38.  Proiect  de  hotărâre  privind modificarea  tarifului  pentru  operaţiunea  de 
împrăstiat material antiderapant

39. Proiect de hotărâre cu privire la virarea sumei de 274.421,56 lei în contul 
SC APA CTTA SA Alba Iulia Filiala Alba Iulia SRL cu destinaţia de Achiziţionare 
Autospecială Combinată pentru spălat şi curaţat Reţele de canalizare «
Marcel Jeler : « Şi acum prezint ordinea de zi :
I Proiecte de hotărâre privind : 

1. Acordarea de facilităţi fiscale unor persoane juridice în anul 2008 
2. Aprobarea reorganizării Serviciului public Poliţia Comunitară Alba Iulia 
3. Aprobarea  studiului  de  fezabilitate  privind  sistemul  informatic  integrat  al 

Primăriri municipiului Alba Iulia 
4. Darea în concesiune prin act adiţional la Contractul de Delegare de Gestiune 

nr. 3480/2005 către operatorul serviciului de apă canal SC APA CTTA Alba 
Iulia a reţelelor de apă, canalizare şi staţii de euprare în zona Cigaş 

5. Modificarea  şi  completarea  Hotărârii  nr.  370/2007 a  Consiliului  local  Alba 
Iulia 

6. Aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru amplasarea şi realizarea 
unor construcţii în municipiul Alba Iulia 

Art.  1  Aprobă  planul  urbanistic  de  detaliu  construire  hală  agroalimentară  prin 
închidere parcare, str. Liviu Rebreanu solicitant Costea Romulus Petru 
Art. 2 Aprobă planul urbanisitc de detaliu construire pensiune turistică, Oarda de Jos, 
str. Biruinţei solicitant Puican Ştefan 
Art. 3 Aprobă planul urbanistic de detaliu extindere locuinţă, str. Take Ionescu nr. 35 
solicitant Barnau Stelian 
Art. 4 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire case de vacanţă, zona după Gară 
solicitant Dreghiciu Aurelia 
Art. 5 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire locuinţe de serviciu, str. Traian 
nr. 29C solicitant SC EST SERVICE SRL 
Art.  6  Aprobă  planul  urbanistic  de  detaliu  construire  depozit  de  materii  prime  şi 
atelier mecanic, str. Clujului FN, solicitant SC IPEC SRL 
Art.  7  Aprobă  planul  urbanistic  de  detaliu  amplasare  post  de  transformare,  b-dul 
Revoluţiei solicitant SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD 
SA 
Art.  8 Aprobă planul  urbanistic  zonal  construire case de vacanţă extravilan Partoş 
solicitant Sandu Marius Gabriel, Ponoran Dorin, Oancea Bujor 
Art.  9  Aprobă  planul  urbanistic  zonal  construire  locuinţe  colective,  locuinţe 
individuale  şi  amenajare  spaţii  agrement,  str.  Fântânele nr. 84-86 solicitant  Costea 
Romulus, Filipescu Serban, Fugaciu Florioara, Moldovan Călin 
Art. 10 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe individuale, str. Izvorului 
solicitnat Onita Dan, Turean Nicolae, Mitea Valeria 
Art. 11 Aproba planul urbanistic de detaliu etajare construcţie existentă locuinţe de 
serviciu – etaj şi mansarda Calea Moţilor solicitant Bolca Viorel 
Art.12 Aproba planul urbanistic zonal construire locuinţe unifamiliale, intre Alba Iulia 
şi Miceşti solicitant SC MIAMI, Calin Oliviu, Murgoiu Lucian, Sîrb Zaharie 
Art.13 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe unifamiliale, zona Chip – 
str. Emil Racoviţă solicitant Manu Adrian, Vadan Lucreţiu Hadrian 
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Art.  14  Aprobă  planul  urbanisitic  zonal  construire  locuinţe  unifamiliale,  zona  La 
Stupina solicitant Manu Adrian, Vadan Lucreţiu Hardian 
Art.  15  Aprobă  planul  urbanistic  zonal  ansamblu  locuinţe  colective  zona  Stadion 
solicitant SC LA MARCA GRUP SRL 
Art.  16 Aprobă planul urbanistic zonal locuinţe de vacanţă, zona după gara-Partos 
solicitant Dima Maria Ileana 
Art.  17  Aprobă  planul  urbanistic  zonal  PUZ-Zona  Iusuri,  str.  Viilor  solicitant 
Societatea Agricolă pe păsunat « MAIERI I«
Art.  18  Aprobă  planul  urbanistic  zonal  construire  locuinţe  individuale,  Miceşti  – 
Cigaş solicitant Macarie Sorin Ştefan, Macarie Diona Ileana, Rusu Alina Ligia, Popa 
Gabriela Nicoleta, Rusu Alexandru 
Art. 19. Aprobă planul urbanistic zonal construire hală confecţii metalice şi birouri, 
Bărăbanţ solicitant SC MATEX SRL, Buda Gheorghe, SC VIVA SRL, Buda Olivia 
Art.  20 Aprobă planul  urbanistic  zonal  construire  atelier,  spălătorie  auto şi  motel, 
Şoseaua   de Centură solicitant SC EMY TRANS SRL 
Art. 21 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe individuale Oarda de Sus 
solicitant Timbus Sebastian Simion 
Art. 22 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe individuale, Alba Iulia – 
Miceşti solicitant Peculea Marius Pompiliu 
Art. 23 Aprobă planul urbanistic zonal schimb de destinaţie din apartament in spaţii 
comerciale cu extindere, b-dul Republicii, bl. 105 solicitant Bordea Dan, Boanca Ioan, 
SC Spectra SRL, Vinersar Adrian, SC Vinersar SRL 

7. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia str. Avram Iancu, nr. 3 în 
vederea restituirii în condiţiile OU nr. 94/2000

8. Aprobarea documentaţiei tehnice studiu de fezabilitate + proiect tehnic+ DDE 
pentru obiectivul „Asigurarea sustenabilităţii energetice din surse alternative 
pentru Colegiul tehnic Dorin Pavel, Căminul pentru persoane vârstnice Alba 
Iulia, Centrul de zi pentru persoane vârstnice şi Direcţia Programe”

9. Aprobarea acordului de cooperare între Consiliul local Alba Iulia şi Camera de 
Comerţ, Industrie şi Argicultură a judeţului Alba 

10.  Aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a  Centrului 
rezidenţial „Aşezământul pentru personae vârstince SF. Andrei Bărăbanţ”

11. Cheltuirea unei sume de bani din bugetul local pentru premierea d-lui Ioan 
Harabagiu 

12. Aprobarea  documentaţiei  tehnice  studiu  de  fezabilitate  pentru  obiectivul  : 
„Construire locuinţe tineret destinate închirierii  în Alba Iulia,  str.  Detunata, 
municipiul Alba Iulia ”

13. Aprobarea  documentaţiei  tehnice  studiu  de  fezabilitate  pentru  obiectivul  : 
„Extindere Şcoala Generală Bărăbanţ, municipiul Alba Iulia ”

14. Aprobarea  documentaţiei  tehnice  studiu  de  fezabilitate  pentru  obiectivul  : 
„Amenajare curte Şcoala Ion Agârbiceanu, municipiul Alba Iulia ”

15. Propunerea de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare 
16. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 3796/176/2006
17. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 5376/176/2006
18. Transmiterea  în  folosinţă  gratuită  a  unui  imobil  (teren)  Agenţiei  Naţionale 

pentru Locuinţe 
19. Parcelarea şi concesionarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Ioan 

Raţiu 
20. Rezilierea contractului încheiat între Consiliul local Alba Iulia şi SC Gauss 

SRL
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21. Trecerea în domeniul public a unor imobile (terenuri) înscrise în CF nr. 4720 
Alba Iulia şi CF nr. 5323 Alba Iulia 

22. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Avram Iancu nr. 7A
23. Parcelarea şi concesionarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Cloşca, 

lângă bl. 3
24. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Miceşti, str. Drăgăşani nr. 35
25. Parcelarea unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia în vederea întabulării în 

CF a dreptului de proprietate a Statului român cu titlu de expropriere conform 
Decretului nr. 214/1978 pentru notarea Centralelor Termice nr. 8 şi 9

26. Aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba 
Iulia, str. Gării nr. 2 

27. Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu pentru prestări servicii 
situat în Alba Iulia, str. Arnsberg, nr. 17, în faţa bl. 3A

28. Aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Alba Iulia 
29. Aprobarea tarifelor de furnizare a apei potabile şi canalizare pentru populaţie 

şi agenţi economici de către SC APĂ CTTA; filiala Alba Iulia 
Sârbu Constantin : „Supun la vot ordinea de zi, modificată şi completată.”
„Fiind supusă la vot această a fost votată în unanimitate.”
Sârbu Constantin : „Dragi colegi înainte de a începe şedinţa, doresc să vă răpesc 2 
minute cu un drept la replică. Aşi porni printr-un vers popular – pe mine m-aţi omorât 
dar  cu  calul  ce  aţi  avut.  Şi  când  vă  spun  acest  lucru  mă  gândesc  la  ziua  de  1 
Decembrie. Nu vreau ca membru al Consiliului local şi ca un om care a lucrat 40 de 
ani  în  cultură  să  se  mai  întâmple  asa  ceva.  Indiferent  cine  organizează  aceste 
manifiestări, ochii întregi ţări sunt aţintiţi asupra Consiliului local. Nu vreau să se mai 
întâmple aşa ceva. Noi nu suntem chemaţi la şedinţele de la Consiliul Judeţean, nu 
suntem informaţi de nimic. Rugămintea mea şi a comisiei de cultură este ca atâta timp 
cât nu mai primim în timp util materialele să nu mai fim de acord cu organizarea 
acestor manifestări. Dacă dunt în stare să facă ei, să facă dacă nu să facă altceva sau 
să lase pe alţii. Nu se poate aşa ceva, am pimit telefoane de la colegii din ţară şi de la 
persoanele care mă cunosc,  fără repetiţii, fără nimic, şi vă rog să nu vă supăraţi  pe 
mine. Cel care primeşte bani are şi o responsabilitate să facă bine ceea ce face. Vă 
mulţumesc.”
Sârbu Constantin : „ Şi acum să începem şedinţa. Acum dau cuvântul d-nei director 
Ţâr Teofila care va prezenta proiectul de hotărâre nr. 35, dacă sunteţi şi d-voastră de 
acord.”
 35. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2007
Se  dă  cuvântul  d-nei  Teofila  Ţâr  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre,  precum  şi 
raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare al 
Comisiei  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. „
Sârbu Constantin : «Dacă sunt discuţii ? Supun la vot aprobarea prezentului proiect de 
hotărâre.«
« Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 473/2007
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1.Acordarea de facilităţi fiscale unor persoane juridice în anul 2008 
Se  dă  cuvântul  d-nei  Şinar  Anuţa  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum  şi 
raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare al 
Comisiei  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. „
Hava Mircea : « Mă scuzaţi că intervin , dar a fost cumva aprobată vreo hotărâre prin 
care se aprobă înregistrarea şedinţelor.«
Marcel Jeler : « Nu, nu ştiu la ce vă referiţi.«
Hava Mircea : «Faceţi legal acest lucru? Eu nu ştiu nimic de nici o hotărâre.«
Sârbu Constantin : “ Revenind la proiectul de hotărâre prezentat dacă sunt discuţii ? 
Dacă nu sunt, supun la vot aprobarea acestuia.”
«Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 441/2007

Cornea Vasile : “Aşi dori să propun d-lui presedinte de sedintă, să îi permită d-nei 
Olga Haşegan să prezinte şi ea proeictul ei de hotărâre mai repede , pentru că trebuie 
să plece.”
Creţu Simion : “Dacă sunt probleme urgente da, dar asa nu se poate. Este sedinţă de 
consiliu sau nu ?”
Cornea  Vasile : »Este  vorba  totuşi  de  nişte  copii.  Consiliul  local  oferă  unor  copii 
cadouri.»
Creţu Simion : “Credeţi că noi nu pricepem un proiect de hotărâre sau un raport de 
specialitate ?”
Cornea Vasile : « Vă mulţumesc mult.«
Baco Mihai : “Permiteţi-mi vă rog să va spun doar 2 versuri : Poţi să pleci , suntem 
reci, iarnă e pe veci. Nici de Crăciun nu putem să fim mai buni unii cu alţii.”

2. Aprobarea reorganizării Serviciului public Poliţia Comunitară Alba Iulia 
Se dă cuvântul d-nei Lucia Man care prezintă proiectul de hotărâre din partea biroului 
de resurse umane, precum şi raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  Anghel  Marius  care  prezintă  raportul  de  avizare  din  partea 
comisiei de specialitate a Consiliului local pentru studii, prognoze economice-sociale, 
buget, finanţe, servicii publice, comerţ.
Anghel Marius : » Comisia a avizat  favorabil  acest proiect  de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.»
Sârbu Constantin : « Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea prezentului proiect 
de hotărâre.«
« Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 442/2007

3.  Aprobarea studiului de fezabilitate privind sistemul informatic integrat al Primăriei 
municipiului Alba Iulia 
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Se  dă  cuvântul  d-nei  Silvia  Baciu  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  din  partea 
biroului de informatică, precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Anghel Marius care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei de specialitate a Consiliului local pentru studii, prognoze economice-
sociale, buget, finanţe, servicii publice, comerţ.
Anghel Marius : « Comisia a avizat favorbail  acest proeict de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.«
Se dă cuvântul d-nei consilier Pop Monica care prezintă raportul de avizare din partea 
comisiei Consiliului local pentru administraţia publică locală, juridică şi disciplină, 
relaţii  cu publicul,  probleme ale minorităţilor,  apărarea ordinii  publice,  respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor .
Pop Monica : « Şi comisia noastră a aprobat favorabil acest proiect de hotărâre.«
Harda Doina : « Aceasta o să fie singura intervenţie pe care o să o am. Din cauză că 
am primit  materialele  foarte  târziu  o  să  mă  abţin  ,  pentru  că  nu  am putu  studia 
proiectele. Deci,  acesta este motivul pentru care o să mă abţin.«
Besoiu Ioan : “Eu am studiat materialul azi noapte şi cred că acest proiect trebuie 
susţinut până la capăt.”
Sârbu  Constantin  :  “Dacă  nu  mai  sunt  alte  intervenţii  supun  la  vot  aprobarea 
prezentului proiect.”
«Fiind  supus  la  vot  acesta  a  fost  votat  cu  19  voturi  pentru,  o  abţinere  –  Harda 
Doina.«   

S-a adoptat Hotărârea nr. 443/2007

4. Darea în concesiune prin act adiţional la Contractul de Delegare de Gestiune nr. 
3480/2005 către  operatorul  serviciului  de  apă  canal  SC APA CTTA Alba  Iulia  a 
reţelelor de apă, canalizare şi staţii de euprare în zona Cigaş 
Sârbu Constantin : “Aţi avut proiectul de hotărâre  în mapă, dacă aveţi ceva discuţii? 
Comisia ?”
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea  comisiei  de  specialitate  a  Consiliului  local  de  organizare  şi  dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 
Cimpoieş Pavel : « Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.«
Sârbu Constantin : «Dacă nu sunt discuţii, supun la vot aprobarea proiectului.«
« Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 444/2007

5.    Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 370/2007 a Consiliului local Alba Iulia 
Sârbu Constantin : “Comisia? Şi dacă sunt discuţii ?”
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea  comisiei  de  specialitate  a  Consiliului  local  de  organizare  şi  dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 
Cimpoieş Pavel : « Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.«
Sârbu Constantin : « Dacă nu sunt discuţii, supun la vot aprobarea acestui proiect.«

6



« Fiind  supus  la  vot  acesta  a  fost  votat  cu  19  voturi  pentru,  o  abţinere  –  Harda 
Doina.« 

S-a adoptat Hotărârea nr. 445/2007

D-l consilier Baco Mihai a părăsit sala de sedinţă. 

6. Aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru amplasarea şi realizarea unor 
construcţii în municipiul Alba Iulia 

Art.  1  Aprobă  planul  urbanistic  de  detaliu  construire  hală  agroalimentară  prin 
închidere parcare, str. Liviu Rebreanu solicitant Costea Romulus Petru 
Se  dă  cuvântul  d-nei  Laura  Enache  care  prezintă  PUD-ul  precum  şi  raportul  de 
specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
Marcel Jeler : „Este de faţă şi vrea să vorbească şi persoana care a făcut contestaţia. 
Este vorba de d-l Feisan.”
D-l Feisan : „Este vorba de contestaţia pe care am depus-o pentru că eu consider că o 
hotărâre de Consiliul local trebuie respectată de toată lumea. Este vorba de cei 1000 
mp pe care se solicită a se construi această hală. Eu consider că terenul trebuie să aibă 
aceeaşi  utlitate  ca şi  până  acum, de parcare.  Nu sunt  îndeplinite  condiţiile  pentru 
construcţie hală agroalimentară. În anul 2005 când am făcut demersurile în aces sens, 
Consiliul local trebuia să se sesizeze. Vă rog ca şi Consiliul local să judece cu aceeaşi 
măsură cum a judecat şi până acum.”
Maier Eugen : „Prea mult am lungit-o cu hala aceea.Cred că ar fi cazul ca oraşul să 
aibă o asemenea hală. Nu este bine să mai pierdem timul.”
Besoiu  Ioan  :  „Această  contestaţie  nu  are  a  face  cu  PUD-ul.  Nu  poate  influenţa 
decizia noastră. Noi de 2 ani încercăm să ţinem seama de părerile cetăţenilor din zonă. 
Dar fie se ceartă fie se împacă şi dacă nu ne hotărâm ceea ce vom face o să iniţiez cu 
colegii un proiect de hotărâre pentru expropriere pe cauză publică. Şi tot noi vom fi 
cei acuzaţi.”
Sârbu  Constantin  :  „Dacă  nu  mai  sunt  şi  alte  intervenţii  supun  la  vot  aprobarea 
prezentului PUD.”
„Fiind supus la vot acesta a fost  votat  cu 7 abţineri  – Sandu Cornel,  Popa Pavel, 
Anghel Marius, Rotar Marius, Harda Doina, Sandea Dorin şi Maier Eugen şi 12 voturi 
pentru.”

Art. 2 Aprobă planul urbanisitc de detaliu construire pensiune turistică, Oarda de Jos, 
str. Biruinţei solicitant Puican Ştefan 
Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă pud-ul din partea direcţiei urbanism.
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură.
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Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
Harda Doina : „Care sunt vecinii în dreapta, stânga sau dacă mai există vecini? Am tot 
solicitat să nu mai fie prezentate pud-uri aşa sub această formă, fără nici un fel de 
detaliu, dar ?”
Sârbu Constantin : „Dacă nu mai sunt alte discuţii supun la vot.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru, 2 abţineri – Harda Doina şi 
Sandea Dorin.”

Art. 3 Aprobă planul urbanistic de detaliu extindere locuinţă, str. Take Ionescu nr. 35 
solicitant Barnau Stelian 
Se  dă  cuvântul  d-nei  Laura  Enache  care  prezintă  PUD-ul  precum  şi  raportul  de 
specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
Bărdaş Horia : „Terenul este al primăriei sau al persoanei?”
Laura Enache : „Curtea este a primăriei.”
Sârbu  Constantin  :  „Dacă  nu  mai  sunt  şi  alte  intervenţii  supun  la  vot  aprobarea 
articolului.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri – Harda Doina 
şi Sandea Dorin.”

Art. 4 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire case de vacanţă, zona după Gară 
solicitant Dreghiciu Aurelia 
Se  dă  cuvântul  d-nei  Laura  Enache  care  prezintă  PUD-ul  precum  şi  raportul  de 
specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
Laura Enache : „Regimul de înălţime este de P+E, procentul de ocupare este de 40% ”
Harda Doina : „Ce lăţime au străzile propuse şi dacă există acces.”
Laura Enache : „Este de 7 m, retragerea locuinţelor este de 6 m.”
Rotar Marius : „Să înmobilăm zona.”
Sandea Dorin : „Este ceva ce ucide. Este ca la cazarmă.”
Sârbu Constantin : „Dacă nu mai sunt şi alte intervenţii supun la vot.”
„Fiind supus la vot aceasta a fost votat cu 17 voturi pentru, 2 voturi împotrivă – Harda 
Doina şi Sandea Dorin.”
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Art. 5 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire locuinţe de serviciu, str. Traian 
nr. 29C solicitant SC EST SERVICE SRL
Se  dă  cuvântul  d-nei  Laura  Enache  care  prezintă  PUD-ul  precum  şi  raportul  de 
specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
Harda Doina „Există un aliniament, este o zonă rezidenţială, există accpetul legalizat 
al vecinilor? Este foarte important acest PUD.”
Laura Enache : „Acceptul se cere doar la autorizare.”
Besoiu Ioan : „POT-ul este de 40%?”
Laura Enache : „Scrie şi pe planşă. Este de 38,3.”
Sârbu Constantin : „Dacă nu mai sunt şi alte intervenţii supun la vot aprobarea PUD-
lui.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru, 2 voturi împotrivă – Harda 
Doina şi Sandea Dorin.”
 
  

Art.  6  Aprobă  planul  urbanistic  de  detaliu  construire  depozit  de  materii  prime  şi 
atelier mecanic, str. Clujului FN, solicitant SC IPEC SRL 
Se  dă  cuvântul  d-nei  Laura  Enache  care  prezintă  PUD-ul  precum  şi  raportul  de 
specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
Rotar Marius : „O să se înobileze şi acestă zonă.”
Harda Doina : „Să se condiţioneze aceste avize pentru a se înobila ceea ce este acolo.”
Cimpoieş  Pavel  :  „Singura  problemă  de  acolo  este  traficul.  Dacă  vor  face  acest 
depozit mizeriile de lângă CFR o să dispară.”
Sârbu Constantin : „Întrebări, discuţii? Dacă nu sunt supun la vot aprobarea.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru şi 3 abţineri – Harda Doina , 
Sandea Dorin şi Cimopieş Pavel .”

Art.  7  Aprobă  planul  urbanistic  de  detaliu  amplasare  post  de  transformare,  b-dul 
Revoluţiei solicitant SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD 
SA 
Se  dă  cuvântul  d-nei  Laura  Enache  care  prezintă  PUD-ul  precum  şi  raportul  de 
specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
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ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
Laura Enache : „Acest post trafo este în curtea spitalului.”
Besoiu Ioan : „Acest punct trafo este un lucru bun pentru lume. Nu încurcă pe nimeni. 
Are  acces  după  toate  regulile,  nu  iese  în  evidenţă  cu  nimic.  Comisia  a  dat  aviz 
favorabil pentru acest amplasament, la limita spitalului. ”
Harda Doina :  „Nu consider că este util  acolo,  pentru că nu are asigurat  accesul. 
Amplasamentul nu este bun.”
Cimpoieş Pavel : „Dar este în curtea spitalului.”
Sârbu Constantin : „Dacă mai sunt şi alte intervenţii? Dacă nu supun la vot.”
„Fiind supus la  vot acesta  a  fost  votat  cu 18 voturi  pentru şi  o abţinere  –  Harda 
Doina.”

Art.  8 Aprobă planul  urbanistic  zonal  construire case de vacanţă extravilan Partoş 
solicitant Sandu Marius Gabriel, Ponoran Dorin, Oancea Bujor 
Se  dă  cuvântul  d-nei  Laura  Enache  care  prezintă  PUD-ul  precum  şi  raportul  de 
specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
Harda Doina : „Nu vă supăraţi că intervin dar trebuie să se consemneze..”
Sârbu Constantin : „Era vorba că doar o dată o să interveniţi.”
Harda Doina : „Era vorba de acel proiect de hotărâre. trebuie să se ştie că loturile 
1,2,3,4,8, 9,10 nu respectă lotul de parcelare.”
Sârbu Constantin : „Alte intervenţii? Dacă nu sunt, supun la vot .”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru, 2 voturi împotrivă- Harda 
Doina şi Sandea Dorin.”

Art.  9  Aprobă  planul  urbanistic  zonal  construire  locuinţe  colective,  locuinţe 
individuale  şi  amenajare  spaţii  agrement,  str.  Fântânele nr. 84-86 solicitant  Costea 
Romulus, Filipescu Serban, Fugaciu Florioara, Moldovan Călin 
Se  dă  cuvântul  d-nei  Laura  Enache  care  prezintă  PUD-ul  precum  şi  raportul  de 
specialitate.
Cimpoieş  Pavel  :  „Comisia  a  avizat  favorabil  acest  PUD  dar  s-a  cerut  acordul 
vecinilor pe care nu l-a adus.
Laura Eanche : „Dar acum este.”
D-na contestatoare : „Acest pud nu a fost afisat la primărie, iar o zonă de agrement 
acolo o să fie o problemă. Nu s-a specificat că ar fi o zonă sportivă.”
Cimpoieş Pavel : „Dar nu este discotecă, este un teren de tenis.”
D-na contestatoare : „Agrement înseamnă distracţie.”
Laura Enache : „Dar acest pud a fost afişat în primărie.”
Cimpoieş Pavel : „Să fie prezentat acordul legalizat al vecinilor în comisie.”
Rotar Marius : „Să se amâne acest proiect.”
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Hondola Liviu : „Să fie mai bine prezentat şi cu acordul vecinilor.”
Sârbu Constantin : „Dacă nu sunt obiecţii la propunerea de amânare, supun la vot.”
„Fiind supus la vot acesta a fost amânat în unanimitate.”

Art. 10 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe individuale, str. Izvorului 
solicitnat Onita Dan, Turean Nicolae, Mitea Valeria 
Se  dă  cuvântul  d-nei  Laura  Enache  care  prezintă  PUD-ul  precum  şi  raportul  de 
specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
Harda Doina : „Acordul vecinilor există?”
Laura Enache : „Da există pentru P+1+M.”
Sârbu Constanitn : „Dacă nu mai sunt întrebări supun la vot.”
„Acesta a fost votat cu 14 voturi pentru, 2 abţineri – Harda Doina şi Sandea Dorin şi 3 
voturi împotrivă – Creţu Simion, Hondola Liviu şi Besoiu Ioan .”

Art. 11 Aproba planul urbanistic de detaliu etajare construcţie existentă locuinţe de 
serviciu – etaj şi mansarda Calea Moţilor solicitant Bolca Viorel 
Se  dă  cuvântul  d-nei  Laura  Enache  care  prezintă  PUD-ul  precum  şi  raportul  de 
specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
Sârbu Constanitn : „Întrebări, interevenţii? Dacă nu sunt supun la vot.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru, 2 abţineri – Harda Doina şi 
Sandea Dorin.”

Art.12 Aproba planul urbanistic zonal construire locuinţe unifamiliale, intre Alba Iulia 
şi Miceşti solicitant SC MIAMI, Calin Oliviu, Murgoiu Lucian, Sîrb Zaharie 
Se  dă  cuvântul  d-nei  Laura  Enache  care  prezintă  PUD-ul  precum  şi  raportul  de 
specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
Laura Enache : „Regimul de înălţime este de S+P+E sau M.”
Harda Doina : „Ce lăţime are dreumul şi ce lungime. Este vorba de întoarcere.”
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Laura Enache : „6+1+1.”
Sârbu Constanitn : „Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu, supun la vot.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru, o abţinere – Harda Doina şi 
un vot împotrivă – Sandea Dorin.”

Art.13 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe unifamiliale, zona Chip – 
str. Emil Racoviţă solicitant Manu Adrian, Vadan Lucreţiu Hadrian 
Se  dă  cuvântul  d-nei  Laura  Enache  care  prezintă  PUD-ul  precum  şi  raportul  de 
specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
Laura Enache : „Regimul de înălţime al construcţiei este de S+P+1E sau M, POT-ul 
este de 40% .”
Harda Doina : „Regimul de aliniere care este ?”
Laura Enache : ....
Sârbu Consantin : „Care este?”
Harda Doina : „Parcelele nu respectă regimul de parcelare.”
Creţu Simion : „La comisie se discută de aceste aliniamente? Noi le luăm de bune.”
Besoiu  Ioan :  „Problema nu este  complet  rezolvată  şi  aşi  dori  să  vă  informez că 
punctul meu de vedere este foarte categoric, de a nu aproba fără aceste utlităţi şi să nu 
acceptăm aceste explicaţii de la nimeni, arhitecţi sau alte persoane. Dorim să avem 
girul dumneavoastră. Parţial şi-au însuşit ceea ce le-am cerut.”
Creţu Simion : „Utilităţile  trebuie să rămână individuale.  Noi avem capacitatea să 
facem aşa ceva , să analizăm aceea ce se poate face.”
Cimpoieş Pavel : „Noi cei din comisie am invitat pe cei de la utilităţi. Strada Racoviţă 
are soluţii. În alte cazuri nu sunt soluţii şi cei de la renel habar nu au ce să facă. Va 
trebui în Consiliul local să se discute, ori le blocăm sau ce vom face. Pe cei de la 
utilităţi nu îi interesează.”
Besoiu Ioan : „Pentru orice pud să se aducă toate utlităţile.”
Hava Mircea : „Încercaţi „să-i obligaţi” să se rezolva problema utlităţilor. Vor PUD, 
să  se  găsească  prin  act  notarila  cumva  să  poată  fi  obligat  să  ne  lase  să  trece  cu 
utlităţile.”
Besoiu Ioan : „Achiziţionează un om această parcelă şi el cere să i se aducă utilităţile. 
Ce va face atunci? ”
Hava Mircea : „Soluţia este un lucru simplu. Să fie bine făcut. M-am săturat de toate 
aceste probleme. Eu nu mai semnez nimic.”
Cimpoieş  Pavel  :  „Noi  în  comisie  la  toate  PUZ-urile  am  impus  ca  drumurile 
principale, ex. Cigaş să fie realizat conform PUZ.”
Hava Mircea  :  „De 4 ani  vă  spun,  vă este  frică  la  toţi.  Nu aprob nimic  până nu 
rezolvaţi  utlităţile.  Ridicăm  artificial  preţul.  Bine  că  mergem  la  poliţie  pentru 
declaraţii. ”
Rotar Marius : „Să îi dăm drumul la acest PUD pentru că şi d-l Opincariu a zis să nu 
le blocăm.”
Sârbu Constantin : „Dacă nu mai sunt alte interveniţii supun la vot.”
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„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu  17 voturi pentru, 2 voturi împotrivă – Harda 
Doina şi Sandea Dorin.”

Art.  14  Aprobă  planul  urbanisitic  zonal  construire  locuinţe  unifamiliale,  zona  La 
Stupina solicitant Manu Adrian, Vadan Lucreţiu Hardian 
Se  dă  cuvântul  d-nei  Laura  Enache  care  prezintă  PUD-ul  precum  şi  raportul  de 
specialitate. 
Laura Eanche : “Comisia de urbanism a dat aviz favorabil, iar cealaltă comisie a dat 
aviz nefavorabil acestui pud.”
Harda Doina : “Aceleaşi probleme, nu se respectă nici o regulă.”
Marcel Jeler : “Avizul este consultativ.”
Sârbu  Constantin  :  “Dacă  nu  mai  sunt  şi  alte  discuţii  şi  având  în  vedere  avizele 
comisiilor, supun la vot.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat 6 voturi pentru – Pleşa Gabriel, Maier Eugen, 
Rotar  Marius,  Opincariu  Constantin,  Anghel  Marius  şi  Bărdaş  Horia,  2 abţineri  – 
Sandu Cornel şi Cornea Vasile şi 11 voturi împotrivă.”

Art.  15  Aprobă  planul  urbanistic  zonal  ansamblu  locuinţe  colective  zona  Stadion 
solicitant SC LA MARCA GRUP SRL 
Se  dă  cuvântul  d-nei  Laura  Enache  care  prezintă  PUD-ul  precum  şi  raportul  de 
specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia. Acest PUD a mai fost dar atunci nu avea acordul vecinilor. 
Acum l-a adus.”
Harda Doina : “Câţi metri sunt între fronturile blocurilor?”
Laura Enache : 15m.
Harda Doina : “Înălţimea?”
Luara Enache : “P+3”
Sârbu Constantin : “Dacă nu mai sunt şi alte întrebări, supun la vot.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă – Harda 
Doina şi 2 abţineri – Sandea Dorin şi Rotar Marius.”

Art.  16 Aprobă planul urbanistic zonal locuinţe de vacanţă, zona după gara-Partos 
solicitant Dima Maria Ileana 
Se  dă  cuvântul  d-nei  Laura  Enache  care  prezintă  PUD-ul  precum  şi  raportul  de 
specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
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Rotar Marius „Propun amânarea prezentului pud.”
Sârbu Constantin : “Având în vedere că acest PUD nu poate fi discutat supun la vot 
amânarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost amânat în unanimitate.”

Art.  17  Aprobă  planul  urbanistic  zonal  PUZ-Zona  Iusuri,  str.  Viilor  solicitant 
Societatea Agricolă pe păsunat « MAIERI I«
Se  dă  cuvântul  d-nei  Laura  Enache  care  prezintă  PUD-ul  precum  şi  raportul  de 
specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
Rotar Marius : „D-l preşedinte, zona Iuşuri nu este dezvoltată destul de mult, propun 
aprobarea.”
Sârbu Constantin : „Dacă nu mai sunt şi alte intervenţii supun la vot.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru, 3 abţineri – Harda Doina , 
Sandea Dorin şi Popa Pavel.”

Art.  18  Aprobă  planul  urbanistic  zonal  construire  locuinţe  individuale,  Miceşti  – 
Cigaş solicitant Macarie Sorin Ştefan, Macarie Diona Ileana, Rusu Alina Ligia, Popa 
Gabriela Nicoleta, Rusu Alexandru 
Se  dă  cuvântul  d-nei  Laura  Enache  care  prezintă  PUD-ul  precum  şi  raportul  de 
specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
Sârbu Constantin : „Dacă nu sunt discuţii supun la vot.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru, 2 abţineri – Harda Doina şi 
Sandea Dorin.”

Art. 19. Aprobă planul urbanistic zonal construire hală confecţii metalice şi birouri, 
Bărăbanţ solicitant SC MATEX SRL, Buda Gheorghe, SC VIVA SRL, Buda Olivia 
Se  dă  cuvântul  d-nei  Laura  Enache  care  prezintă  PUD-ul  precum  şi  raportul  de 
specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură.
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Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
Sârbu Constantin : „Dacă nu sunt discuţii supun la vot.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru, 2 abţineri – Harda Doina şi 
Sandea Dorin.”

Art.  20 Aprobă planul  urbanistic  zonal  construire  atelier,  spălătorie  auto şi  motel, 
Şoseaua   de Centură solicitant SC EMY TRANS SRL 
Se  dă  cuvântul  d-nei  Laura  Enache  care  prezintă  PUD-ul  precum  şi  raportul  de 
specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
Sârbu Constantin : „Dacă sunt întrebări? Dacă nu, supun la vot.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru, 2 abţineri – Sandea Dorin şi 
Harda Doina.”

Art. 21 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe individuale Oarda de Sus 
solicitant Timbus Sebastian Simion 
Se  dă  cuvântul  d-nei  Laura  Enache  care  prezintă  PUD-ul  precum  şi  raportul  de 
specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
Cimpoieş Pavel : „Este corelat cu dumul expers?”
Laura Enache : „Acolo nu a fost, este în Oarda.”
Sârbu Constantin : „Dacă nu mai sunt şi alte întrebări, supun la vot.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri – Harda Doina 
şi Sandea Dorin.”

Art. 22 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe individuale, Alba Iulia – 
Miceşti solicitant Peculea Marius Pompiliu 
Se  dă  cuvântul  d-nei  Laura  Enache  care  prezintă  PUD-ul  precum  şi  raportul  de 
specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
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ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
Sârbu Constantin : „Întrebări? Dacă nu, supun la vot.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru, 2 abţineri – Harda Doina şi 
Sandea Dorin.”

Art. 23 Aprobă planul urbanistic zonal schimb de destinaţie din apartament in spaţii 
comerciale cu extindere, b-dul Republicii, bl. 105 solicitant Bordea Dan, Boanca Ioan, 
SC Spectra SRL, Vinersar Adrian, SC Vinersar SRL
Se  dă  cuvântul  d-nei  Laura  Enache  care  prezintă  PUD-ul  precum  şi  raportul  de 
specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
Sârbu Constantin : „Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru, 2 voturi împotrivă – Harda 
Doina şi Sandea Dorin.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 446/2007

Sârbu Constantin : „Vă rog, stimaţi colegi să îi permiteţi d-nei Hedviga să prezinte 
proiectul cu nr. 31.”

31. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea denumirii unor străzi
Se dă cuvântul  d-nei  Hedviga Călin care prezintă proiectul  de hotărâre precum şi 
raportul de specialitate.
Hedviga Călin : „Doresc să vă informez că unele din propunerile noastre ,  pentru 
denumire  de  străzi  nu au primit  aviz  favorabil.  Acestea  sunt  :  Canada,  Montreal, 
Toronto, Niagara, Alberta.”
Se dă cuvântul d.lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de avizare din partea 
comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Maier  Eugen  :  “Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de  hotărâre  şi  nu  avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Cornea Vasile : „Propun denumirea de Cuibuşef în loc de Canada.”
Sârbu Constantin : „Dacă nu sunt şi alte modificări supun la vot prezentul proiect , 
fără cele care nu au primit aviz.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 469/2007
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7. Proiect de hotărâre cu privire la parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, 
str. Avram Iancu, nr. 3 în vederea restituirii în condiţiile OU nr. 94/2000 

Se  dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de hotărâre  din 
partea Serviciului cadastru şi agricultură.

Se dă cuvântul d.lui consilier Bărdaş Horia care prezintă raportul de avizare 
din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

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

Sârbu Constantin : “Dacă nu sunt discuţii, supun la vot.”
“Fiind supus la vot proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 447/2007

8. Aprobarea documentaţiei tehnice studiu de fezabilitate + proiect tehnic+ DDE 
pentru  obiectivul  „Asigurarea  sustenabilităţii  energetice  din  surse  alternative 
pentru Colegiul tehnic Dorin Pavel, Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia, 
Centrul de zi pentru persoane vârstnice şi Direcţia Programe”

Se  dă  cuvântul  d-nei  Silvia  Moldovan  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre 
precum  şi raportul de specialitate

Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare 
din  partea  comisiei  de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea  lucrărilor 
publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea  monumentelor 
istorice şi de arhitectură.

Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni 
în privinţa adoptării acestuia.”

Sârbu Constantin : “Dacă nu sunt discuţii supun la vot.”
“Fiind supus la  vot  prezentul  proiect  de hotărâre  a  fost  votat  cu 18 voturi 

pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 448/2007

9. Aprobarea acordului de cooperare între Consiliul local Alba Iulia şi Camera de 
Comerţ, Industrie şi Argicultură a judeţului Alba 
Sârbu Constantin : “Aţi avut proiectul în mapă, dacă sunt discuţii? Comisia ?”
Pop Monica : “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia. ”
Hava Mircea : “Pentru această cooperare propun suma de 7.000 lei.”
Sârbu Constantin : “Dacă nu sunt obiecţii cu privire la proiectul de hotărâre şi 

cu privire la propunerea d-lui primar supun la vot.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 449/2007

10.  Aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a  Centrului 
rezidenţial „Aşezământul pentru personae vârstince SF. Andrei Bărăbanţ”
Sârbu Constantin : “Dacă sunt discuţii? Comisia?”
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Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare 
din  partea  comisiei  de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea  lucrărilor 
publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea  monumentelor 
istorice şi de arhitectură.

Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni 
în privinţa adoptării acestuia.”

Sârbu Constantin : “Întrebări? Dacă nu sunt supun la vot .”
“Fiind  supus  la  vot  ,  prezentul  proiect  de  hotărâre  s-a  votat  cu  18  voturi 

pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 450/2007

11. Cheltuirea unei sume de bani din bugetul local pentru premierea d-lui Ioan 
Harabagiu 
Sârbu Constantin : “Comisia ce aviz a dat? Dacă sunt discuţii?”
Se dă cuvântul d.lui consilier Cornea Vasile care prezintă raportul de avizare 
din  partea  comisiei  de  specialitate  a  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 acestuia.”
 Sârbu Constantin : “Dacă nu sunt intervenţii supun la vot.”
“Fiind supus la vot , a fost votat cu 18 pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 451/2007

12. Aprobarea  documentaţiei  tehnice  studiu  de  fezabilitate  pentru  obiectivul  : 
„Construire locuinţe tineret destinate închirierii  în Alba Iulia,  str.  Detunata, 
municipiul Alba Iulia ”
Se  dă  cuvântul  d-nei  Silvia  Moldovan  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre 

precum  şi raportul de specialitate
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare 

din  partea  comisiei  de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea  lucrărilor 
publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea  monumentelor 
istorice şi de arhitectură.

Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni 
în privinţa adoptării acestuia.”

Sârbu Constantin : “Intervenţii, discuţii? Dacă nu sunt, supun spre aprobare.”
“Fiind supus la vot proiectul de hotărâre a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 452/2007

13. Aprobarea  documentaţiei  tehnice  studiu  de  fezabilitate  pentru  obiectivul  : 
„Extindere Şcoala Generală Bărăbanţ, municipiul Alba Iulia ”
Se  dă  cuvântul  d-nei  Silvia  Moldovan  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre 

precum  şi raportul de specialitate
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Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare 
din  partea  comisiei  de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea  lucrărilor 
publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea  monumentelor 
istorice şi de arhitectură.

Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni 
în privinţa adoptării acestuia.”

Sârbu Constantin : “Intervenţii? Dacă nu sunt supun la vot.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 453/2007

14. Aprobarea  documentaţiei  tehnice  studiu  de  fezabilitate  pentru  obiectivul  : 
„Amenajare curte Şcoala Ion Agârbiceanu, municipiul Alba Iulia ”
Se  dă  cuvântul  d-nei  Silvia  Moldovan  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre 

precum  şi raportul de specialitate
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare 

din  partea  comisiei  de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea  lucrărilor 
publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea  monumentelor 
istorice şi de arhitectură.

Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni 
în privinţa adoptării acestuia.”

Sârbu Constantin : “Dacă sunt intervenţii sau discuţii? Dacă nu sunt supun la 
vot.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru, o abţinere Harda 
Doina – conflict de interese.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 454/2007

15. Propunerea de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare 
Se  dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de hotărâre  din 

partea Serviciului cadastru şi agricultură.
Se dă cuvântul d.lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de avizare 

din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Maier Eugen : “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Sârbu Constantin : “Discuţii? Supun la vot aprobarea proiectului de hotărâre.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărâre nr. 455/2007

16 Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 3796/176/2006
Se dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de hotărâre  din 

partea Serviciului cadastru şi agricultură.
Se dă cuvântul d.lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de avizare 

din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
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Maier Eugen : “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Sârbu  Constantin  :  “Dacă  nu  sunt  obiecţii  cu  privire  la  însuşirea  acestei 
expertize supun la vot.”

“Fiind supus la vot, prezentul proiect a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 456/2007

17.Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 5376/176/2006
Se dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de hotărâre  din 

partea Serviciului cadastru şi agricultură.
Se dă cuvântul d.lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de avizare 

din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Maier Eugen : “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Sârbu Constantin : “Discuţii cu privire la această însuşire? Dacă nu sunt supun 

la vot aprobarea ei.”
“Fiind supus la vot aceasta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărâre nr. 457/2007

S-a întors d-l consilier Creţu în şedinţă.

18.Transmiterea  în  folosinţă  gratuită  a  unui  imobil  (teren)  Agenţiei  Naţionale 
pentru Locuinţe 

Se  dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de hotărâre  din 
partea Serviciului cadastru şi agricultură.

Se dă cuvântul d.lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de avizare 
din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

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

Sârbu Constantin : “Discuţii? Dacă nu sunt supun la vot aprobarea proiectului 
de hotărâre aşa cum a fost prezentat.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 458/2007

19.Parcelarea şi concesionarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Ioan 
Raţiu 

Se  dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de hotărâre  din 
partea Serviciului cadastru şi agricultură.

Se dă cuvântul d.lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de avizare 
din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Maier Eugen : “Comisia a avizat favorabil acest proeict de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni  în  privinţa  adoptării  acestuia.  Preţul  propus  de  comisie  este  de  20 
EURO/mp.”
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Sârbu Constantin : “Dacă sunteţi de acord cu preţul propus de comisie supun 
la vot aprobarea prezentului proiect.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 459/2007

20.Rezilierea contractului  încheiat  între Consiliul  local Alba Iulia  şi SC Gauss 
SRL

Se dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de hotărâre  din 
partea Serviciului cadastru şi agricultură.

Se dă cuvântul d.lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de avizare 
din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Maier Eugen : “Comisia a avizat favorabil acest proeict de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Harda Doina : “Cât, ce, cum s-a plătit, toate vor fi utlizate sau nu? S-au plătit 
multe miliarde. Propun amânarea şi să se facă un raport despre toate detaliile fiind 
vorba de mulţi bani..”

Aurica Groza : “Ceea ce s-a făcut nu le pot spune acum.”
Harda Doina : “Nu putem rezilea chiar aşa.”
Aurica Groza : “Lucrările sunt realizate conform caietului.”
Rotar Marius : “În loc să se lucreze cu specialiştii lor au subcontractat lucrarea 

cu studenţi şi nu şi-au făcut treaba. Altfel lucrarea era gata.”
Besoiu Ioan : “În chestiunile de principiu pentru acest contract sunt de acord, 

sunt clauze în contract ce trebuie prezentate, la fel şi condiţiile de reziliere. Sunt de 
acord cu amânarea proiectului.”

Aurica Groza : “Ce să prezint pentru şedinţa viitoare?”
Sârbu Constantin : “O informare despre acest proiect cu tot ce s-a făcut, ce s-a 

plătit şi tot ceea ce ţine de el. Dacă sunteţi de acord cu amânarea proiectului, supun la 
vot.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru amânare.”

21.Trecerea în domeniul public a unor imobile (terenuri) înscrise în CF nr. 4720 
Alba Iulia şi CF nr. 5323 Alba Iulia 

Se  dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de hotărâre  din 
partea Serviciului cadastru şi agricultură.

Se dă cuvântul d.lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de avizare 
din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Maier Eugen : “Comisia a avizat favorabil acest proeict de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Sârbu Constantin : “Dacă nu sunt discuţii, supun la vot aprobarea proiectului 
de hotărâre.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 460/2007

22.Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Avram Iancu nr. 7A
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Se dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de hotărâre  din 
partea Serviciului cadastru şi agricultură.

Se dă cuvântul d.lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de avizare 
din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Maier Eugen : “Comisia a avizat favorabil acest proeict de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Sârbu Constantin : “Intervenţii? Dacă nu sunt supun la vot.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 461/2007

23.Parcelarea şi concesionarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Cloşca, 
lângă bl. 3

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

Sârbu Constantin :  “Dacă nu sunt obiecţiuni cu privire la raportul comisiei 
propun respingerea prezentului proiect.”

“Fiind supus la vot acesta a fost respins în unanimitate.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 462/2007

24.Parcelarea unui imobil (teren) situat în Miceşti, str. Drăgăşani nr. 35
Se  dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de hotărâre  din 

partea Serviciului cadastru şi agricultură.
Se dă cuvântul d.lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de avizare 

din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Maier Eugen : “Comisia a avizat favorabil acest proeict de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Sârbu Constantin : “Dacă sunt interevenţii sau discuţii, dacă nu sunt supun la vot 
aprobarea acesteia.”
« Fiind supus la vot acesta a fost aprobat cu 19 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 463/2007

25. Parcelarea unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia în vederea întabulării în 
CF a dreptului de proprietate a Statului român cu titlu de expropriere conform 
Decretului nr. 214/1978 pentru notarea Centralelor Termice nr. 8 şi 9
Se  dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de hotărâre  din 

partea Serviciului cadastru şi agricultură.
Se dă cuvântul d.lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de avizare 

din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Maier Eugen : “Comisia a avizat favorabil acest proeict de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Sârbu Constantin : “Discuţii ? dacă nu sunt supun la vot aprobarea acesteia.”
« Fiind supus la vot acesta a fost aprobat cu 19 voturi pentru.«
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S-a adoptat Hotărârea nr. 464/2007

26. Aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba 
Iulia, str. Gării nr. 2 

Sârbu Constantin : „După cum am anuntat acest proeict este retras de pe ordinea 
de zi.”

27. Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu pentru prestări servicii 
situat în Alba Iulia, str. Arnsberg, nr. 17, în faţa bl. 3A

Se  dă  cuvântul  d-lui  Inurean  Ioan  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum  şi 
raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d.lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de avizare din partea 
comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Maier  Eugen  :  “Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proeict  de  hotărâre  şi  nu  avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Harda Doina : «De aici nu rezultă spaţiul. Care este acesta ?«
Inurean Ioan : « Este vorba despre un chioşc de ¾. Momentan noi avem acolo scule.«
Maier Eugen : »O să se facă licitaţie publică şi o să fie renovat.»
Sârbu Constantin : « Dacă nu mai sunt şi alte intrevenţii supun la vot.«
« Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 465/2007

    
28. Aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Alba Iulia 

Sârbu Constantin : „Fiecare aţi avut proiectul, daca sunt discuţii? Comisia?”
Se  dă  cuvântul  d-lui  Anghel  Marius  care  prezintă  raportul  de  avizare  din  partea 
comisiei de specialitate a Consiliului local pentru studii, prognoze economice-sociale, 
buget, finanţe, servicii publice, comerţ.
Anghel Marius : » Comisia a avizat  favorabil  acest proiect  de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.»
Hava Mircea : « Este vorba de suma de 6 mld pentru acest proiect şi oricum o să avem 
o discuţie şi cu d-l Belu.«
Sârbu Constantin : « Dacă nu mai sunt şi alte intervenţii, supun la vot.«
« Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 466/2007

29. Aprobarea tarifelor de furnizare a apei potabile şi canalizare pentru populaţie 
şi agenţi economici de către SC APĂ CTTA; filiala Alba Iulia

Sârbu Constantin : „Dacă sunt discuţii, care este comisia?”
Se dă cuvântul d.lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de avizare din partea 
comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Maier  Eugen  :  “Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proeict  de  hotărâre  şi  nu  avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Sârbu Constantin : « Dacă nu se înscrie nimeni la cuvânt supun la vot.«
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« Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi o abţinere – Harda 
Doina.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 467/2007

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii cu altă destinaţie a unor sume de 
bani

Sârbu Constantin : «Comisia care este şi ce aviz are ?«
 Se  dă  cuvântul  d.lui  consilier  Maier  Eugen care  prezintă  raportul  de  avizare  din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Maier  Eugen  :  “Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proeict  de  hotărâre  şi  nu  avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Sârbu Constantin : « Discuţii ? Dacă nu, supun la vot aprobarea prezentului proiect.«
«Fiind supus la vot acesta a fost votat 17 voturi pentru şi 2 abţineri -  Harda Doina şi 
Sandea Dorin. »

S-a adoptat Hotărârea nr. 468/2007

32.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  participarea  Consiliului  local  al 
municipiului Alba Iulia în cadrul Programului URBACT II 2007-2013
 Se  dă  cuvântul  d.lui  consilier  Maier  Eugen care  prezintă  raportul  de  avizare  din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Maier  Eugen  :  “Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proeict  de  hotărâre  şi  nu  avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
Sârbu Constantin : « Intervenţii ? Dacă nu sunt supun la vot.«
« Fiind supus la vot prezentul proiect s-a votat cu 19 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 470/2007

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului 
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Alba la care municipiul Alba Iulia este 
membru asociat
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Pavel care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură.
Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”

Sârbu Constantin : «Dacă nu sunt probleme, supun la vot.«
« Fiind supus la vot proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.«
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S-a adoptat Hotărârea nr. 471/2007

34. Proiect de hotărâre cu privire la particparea municipiului Alba Iulia prin 
Consiliul local, la constituirea Agenţiei Locale a Energiei Alba 
Se dă cuvântul d.lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de avizare din partea 
comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Maier  Eugen  :  “Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proeict  de  hotărâre  şi  nu  avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Sârbu  Constantin :  « Supun  la  vot  dacă  sunteţi  de  acord  cu  aprobarea 
prezentului proiect.«

« Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 472/2007

36. Proiect de hotărâre cu privire la cheltuirea unor sume de bani din bugetul 
local pentru premierea corului de copii Theotokos
Se dă cuvântul d-lui consilier Anghel Marius care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei de specialitate a Consiliului local pentru studii, prognoze economice-
sociale, buget, finanţe, servicii publice, comerţ.
Anghel Marius : « Comisia a avizat favorbail  acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.«

Sârbu  Constantin :  « Dacă  sunt  probeleme,  dacă  nu  sunt  supun  la  vot 
aprobarea proiectului.«

« Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 474/2007

37. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea primirii  donaţiei constând în 
produse de îmbrăcăminte pentru persoanele aflate în nevoie socială din Alba Iulia 

Sârbu Constantin :  «Dacă sunt discuţii,  daca nu se înscrie  nimeni  supun la 
vot.«

« Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 475/2007

38.  Proiect  de  hotărâre  privind modificarea  tarifului  pentru  operaţiunea  de 
împrăstiat material antiderapant

Sârbu Constantin : « Dacă sunt întrebări ? Comisia ?«
Hava Mircea : «Nu se mai poate folosi nisip decât clorură.«

 Se  dă  cuvântul  d.lui  consilier  Maier  Eugen care  prezintă  raportul  de  avizare  din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Maier  Eugen  :  “Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proeict  de  hotărâre  şi  nu  avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Sârbu Constantin : «Dacă sunt întrebări ? Dacă nu, supun la vot aprobarea prezentului 
proiect de hotărâre aşa cum a fost prezentat.«
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« Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 476/2007

39. Proiect de hotărâre cu privire la virarea sumei de 274.421,56 lei în contul 
SC APA CTTA SA Alba Iulia Filiala Alba Iulia SRL cu destinaţia de Achiziţionare 
Autospecială Combinată pentru spălat şi curaţat Reţele de canalizare «

Sârbu Constantin : « Dacă sunt întrebări sau nelămuriri, vă rog să vă înscrieţi 
la cuvânt. Care este comisia ?«

 Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Cimpoieş  Pavel  care  prezintă  raportul  de 
avizare  din  partea  comisiei  de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea 
lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură.

Cimpoieş Pavel : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni 
în privinţa adoptării acestuia.”

Sârbu Constantin : “Supun la vot aprobarea prezentului proiect.”
« Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 477/2007

DIVERSE
I. Oliviu Gaşpar : “Este vorba de o adresă pe care am primit-o , dar pe care 

trebuie să o respingem ,pentru că legea nu ne permite.”
Besoiu Ioan : “Serviciul trebuie să facă un proiect de hotărâre. Noi nu respingem 
scrisori. Această hârtie este venită din 23.11. De ce nu aveţi proiect de hotărâre ? ”
Oliviu Gaşpar : »Nu pot face proiect de hotărâre.»
Besoiu Ioan : « Citiţi legea.«
Sârbu Constantin : “Cei din comisie ce părere au?”
Maier Ioan:“ comisia nu suntem de acord cu această scrisoare.”
Sârbu  Constantin :  «Dacă  nu  sunt  alte  discuţii  supun  la  vot  respingerea 
solicictării.«
« Fiind supus la vot acesta a fost votat în unanimitate.«

Presedintele şedintei Secretar, 
Consilier , Consilier, Consilier  
Bărdaş Horia Cornea Vasile Maier Eugen Marcel Jeler

2


	ROMÂNIA
	S-a adoptat Hotărârea nr. 473/2007
	S-a adoptat Hotărârea nr. 441/2007
	S-a adoptat Hotărârea nr. 442/2007
	S-a adoptat Hotărârea nr. 469/2007
	S-a adoptat Hotărârea nr. 447/2007
	S-a adoptat Hotărârea nr. 448/2007

	S-a adoptat Hotărârea nr. 449/2007
	S-a adoptat Hotărârea nr. 450/2007
	S-a adoptat Hotărârea nr. 451/2007
	S-a adoptat Hotărârea nr. 452/2007


	S-a adoptat Hotărârea nr. 453/2007
	S-a adoptat Hotărârea nr. 454/2007
	S-a adoptat Hotărâre nr. 455/2007
	S-a adoptat Hotărârea nr. 456/2007
	S-a adoptat Hotărâre nr. 457/2007
	S-a adoptat Hotărârea nr. 458/2007
	S-a adoptat Hotărârea nr. 459/2007
	S-a adoptat Hotărârea nr. 460/2007
	S-a adoptat Hotărârea nr. 461/2007
	S-a adoptat Hotărârea nr. 462/2007
	S-a adoptat Hotărârea nr. 463/2007
	S-a adoptat Hotărârea nr. 464/2007

	S-a adoptat Hotărârea nr. 465/2007
	S-a adoptat Hotărârea nr. 466/2007
	S-a adoptat Hotărârea nr. 467/2007

	S-a adoptat Hotărârea nr. 468/2007
	S-a adoptat Hotărârea nr. 470/2007
	S-a adoptat Hotărârea nr. 471/2007
	S-a adoptat Hotărârea nr. 472/2007
	S-a adoptat Hotărârea nr. 474/2007
	S-a adoptat Hotărârea nr. 475/2007

	S-a adoptat Hotărârea nr. 476/2007
	S-a adoptat Hotărârea nr. 477/2007



