
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

MUNICIPIUL ALBA IULIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

     PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi  20 noiembrie 2009, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 608/2009 a Primarului 

municipiului Alba Iulia. 

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local sunt publice. 

Popa Pavel: “Conform înţelegerii anterioare preşedintele şedinţei este domnul 

Cornea Vasile.” 

 Vasile Cornea: "Din totalul de 21 de consilieri aleşi, sunt prezenţi 18 

consilieri. Lipsesc domnii consilieri Baco Mihai, Breaz Valer Daniel, Sandu Cornel 

Stelian, deci şedinţa noastră este legal constituită." 

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

participă: d-nul Primar Mircea Hava, d-nul secretar Marcel Jeler, d-na Georgeta 

Rânghet – şef serviciu administraţie publică locală, juridic, contencios, autoritate 

tutelară, d-na Teofila Ţîr – director economic, d-na Silvia Moldovan – director tehnic, 

d-na Mirela Popescu – consilier juridic, d-na Mihaela Petcu - consilier precum şi 

presa. 

 Cornea Vasile: "Domnilor consilieri înainte de a se trece la dezbaterea 

punctelor înscrise pe ordinea de zi, trebuie să stabilim ce modalitate de vot vom 

folosi. Eu propun să folosim votul deschis prin ridicare de mâini." 

Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 18 voturi pentru. 

 Cornea Vasile: "Pe ordinea de zi  aveţi 7 proiecte de hotărâre iar peste ordinea 

de zi au fost introduse proiectele nr. 8 Aprobarea componenţei Comisiei de verificare 

a situaţiilor de lucrări, şi a stadiului fizic de execuţie precum  şi desemnarea 

responsabilului la nivel local cu derularea obiectivului de investiţii: “Construire 

locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care vor fi evacuaţi din locuinţele 

retrocedate foştilor proprietari în municipiul Alba Iulia” inclus  în Programul de 

finanţare a construcţiilor de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi conform 

O.U.G. nr. 74/2007 şi nr. 9. Aprobarea punerii la dispoziţia operatorului economic 

S.C.  APA  CTTA S.A. ALBA  a unui teren în suprafaţă totală  de  49.600 mp situat în 

municipiul Alba Iulia.” 

 Cornea Vasile: "Domnilor consilieri supun la vot dacă sunteţi de acord cu 

ordinea de zi modificată." 

Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 18 voturi pentru. 

Vasile Cornea: “Şi acum prezint următorul 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

 
 



 

 I. Proiecte de hotărâri privind: 

 

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

Alba Iulia pe anul 2009. 

2. Aprobă participarea municipiului Alba Iulia la Programul Operaţional 2007-

2013 Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de 

intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 

valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice, cu Proiectul 

„Valorificarea resurselor turistice naturale în zona Mamut – Parcul Dendrologic 

Dr.Ioan Vlad – Valea Popii din municipiul Alba Iulia”.  

3. Aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Valorificarea resurselor 

terestre naturale în zona de agrement Mamut – Parcul Dendrologic Dr. Ioan Vlad” din 

municipiul Alba Iulia. 

4. Aprobă alocarea unor sume de bani din bugetul local – capitol cultură – 

pentru activităţi culturale. 

5. Aprobă unele modificări în statele de funcţii şi organigramele aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia şi ale serviciilor publice 

subordonate Consiliului local al municipiului Alba Iulia. 

6. Aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului public de 

asistenţă medicală din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia. 

7. Aprobă completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Serviciului public de asistenţă socială din subordinea Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia. 

 

 

 DIVERSE 

 
 

Vasile Cornea: "Primul punct este această sesizare către Consiliul local din 

partea SC Autotrans SA ." 

Rotar Marius: "Domnul preşedinte, aş dori să rog colegii să nu fie influenţaţi 

absolut deloc de prezenţa mea aici. Aşa este procedura cu sesizare spre Consiliul 

local. Vă rog să votaţi fără sentimentalism şi cum credeţi dumneavoastră. Şi dacă este  

nevoie, prefer să ies din sală  pe perioada votului ca să nu se creadă că mă supăr pe 

cineva care votează într-un anumit fel. Şi cred că cel mai bine ar fi să ies la geam." 

Vasile Cornea: "Nu domnul coleg." 

Rotar Marius: "Mai bine ies." 

Marcel Jeler: "Dumneavoastră ar trebui să vă exprimaţi votul conform legii, 

prin abţinere." 

Hondola Liviu: "Pentru asta ne-am adunat aici la şedinţa extraordinară? 

Domnul zice să votăm. Ce să votăm?" 

Coşeriu Sorin Nicolae: "Această sesizare trebuia să aibă un referat la ea." 

Vasile Cornea: "Domnilor eu v-am pus în discuţie această problemă pentru că 

este către Consiliul local." 

Puican Ioan: "Întrucât în două şedinţe de consiliu s-au luat hotărâri referitoare 



la această problemă, dacă noi continuăm acest lucru ducem activitatea consiliului în 

derizoriu. Nu ştiu dacă este corect ca în fiecare şedinţă să reluăm această problemă. 

Este o problemă personală pentru domnul coleg care s-a rezolvat în mod democratic 

şi consider că nu ar trebui să o includem în ordinea de zi a şedinţei de astăzi." 

Paul Voicu: "Eu aş vrea să vă spun că este o procedură conform legii. Din câte 

vedem este o plângere prealabilă contenciosului administrativ. Noi suntem obligaţi ca 

executiv să o aducem în faţa Consiliului local. V-aş propune dumneavoastră şi 

preşedintelui de şedinţă să o discutăm în şedinţa ordinară de marţi." 

Vasile Cornea: "Dacă sunteţi de acord vă propun amânarea acestei sesizări 

pentru şedinţa de marţi." 

"Fiind supusă la vot propunerea a fost votată cu 18 voturi pentru." 

Coşeriu Sorin Nicolae: "Eu aş vrea să spun că e foarte bine să amânăm pentru 

că e cea mai bună soluţie la momentul actual. Dar cred că această adresă ar trebui să 

fie susţinută de aparatul Primăriei. Ce o să hotărâm noi la şedinţa viitoare?" 

Vasile Cornea: "Dacă vă menţineţi hotărârea sau nu." 

Coşeriu Sorin Nicolae: "Cred că totuşi sunt persoane îndreptăţite din cadrul 

Primăriei trebuie să vadă ce scrie aici şi să vină cu un punct de vedere pentru că altfel  

nu ştim în ce cunoştinţe de cauze vom vota." 

Vasile Cornea: "Dau cuvântul domnului secretar care vă va explica.” 

Marcel Jeler: “Da sigur că da. Şi acum dacă aveau loc discuţii era invitată 

colega de la departamentul de specialitate cu punctul de vedere. El poate fi făcut fie 

verbal, fie scris. Se poate discuta şi după aceea să se ia hotărârea. Se poate şi amâna.” 

Vasile Cornea: “Domnul consilier am votat deja. Mergem mai departe.” 

Mircea Hava: “Este o plângere prealabilă. Sunteţi datori să răspundeţi la orice. 

Dacă vreţi. Da. Dacă nu? Spuneţi. Nu mă interesează. Este o plângere prealabilă. Eu 

nu am văzut-o. Este vorba de o hotărâre care a fost de două ori şi cred că aţi votat-o 

în cunoştinţă de cauză. Ce lămuriri  vă mai trebuie. Aţi votat-o de cred că a ieşit fum 

din ea. În momentul în care dumneavoastră doriţi, cei de la urbanism vor răspunde de 

chestiunile acestea de care domnul Rotar spune că sunt cu încălcarea normelor şi 

prevederilor. Pentru orice, Consiliul local dă hotărârile. Spune da ori ba. Şi aceasta 

trebuie să ajungă din nou în faţa dumneavoastră ca să daţi un răspuns. Pentru că este 

procedura de contencios aşa cum a spus şi domnul secretar. Menţine Consiliul local 

ceea ce a hotărât. Sau între timp poate ne-am răzgândit. Şi nu se transformă consiliu 

în derizoriu. Este un lucru care trebuie făcut. Pentru că e o chestiune legată de o 

hotărâre de Consiliu local. Nu poate să răspundă decât consiliu în plenul lui.” 
 

Vasile Cornea: “Să trecem la ordinea de zi.” 

 

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

Alba Iulia pe anul 2009. 

Se dă cuvântul doamnei Teofila Ţîr care prezintă proiectul de hotărâre precum 

şi raportul de specialitate. 

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

din partea Comisiei Consiliului local  de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

finanţe, servicii publice şi comerţ 

Sandu Cornel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 



obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

 Vasile Cornea: "Domnilor consilieri dacă nu  sunt discuţii supun la vot 

prezentul proiect de hotărâre."  

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru." 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 361/2009 

 

 

 2. Aprobă participarea municipiului Alba Iulia la Programul Operaţional 2007-

2013 Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de 

intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 

valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice, cu Proiectul 

„Valorificarea resurselor turistice naturale în zona Mamut – Parcul Dendrologic 

Dr.Ioan Vlad – Valea Popii din municipiul Alba Iulia”. 

Se dă cuvântul doamnei Crina Iacob care prezintă proiectul de hotărâre precum 

şi raportul de specialitate. 

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

din partea Comisiei Consiliului local  de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

finanţe, servicii publice şi comerţ 

 Sandu Cornel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

Vasile Cornea: "Domnilor consilieri dacă nu sunt discuţii supun la vot 

prezentul proiect de hotărâre."  

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru." 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 362/2009 

 

 

3. Aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Valorificarea resurselor 

terestre naturale în zona de agrement Mamut – Parcul Dendrologic Dr. Ioan Vlad” din 

municipiul Alba Iulia. 

Se dă cuvântul doamnei Crina Iacob care prezintă proiectul de hotărâre precum 

şi raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai 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. 

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Vasile Cornea: "Domnilor consilieri dacă nu  sunt discuţii supun la vot  

proiectul de hotărâre."  

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru." 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 363/2009 

 

 



4. Aprobă alocarea unor sume de bani din bugetul local – capitol cultură – 

pentru activităţi culturale. 

Se dă cuvântul doamnei Anca Crişan care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

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

partea comisiei de specialitate a Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, 

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

protecţia copilului. 

Popa Pavel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia”. 

Marcela Dărămuş: “Care este suma?” 

Vasile Cornea: “Până la 1 miliard. Pentru că s-a renunţat la 1 miliard din partea 

compartimentului care s-a ocupat de treaba aceasta.” 

Paul Voicu: “Am prins doar suma cuprinzând partea noastră de activităţi de 1 

decembrie pentru că marea parte a bugetului pentru serbări le va susţine Prefectura. 

Sperăm 99,9%. Nu suntem chiar siguri. Deci noi am prins doar ce facem noi. 

Curăţenie, pavazare, steaguri, curentul, protocol, ceva cazări, invitaţi.” 

Vasile Cornea: “Vă rog să specificaţi în procesul verbal pentru că în proiect 

sunt prevăzute 2 miliarde. Şi precizarea că până la 1 miliard. Supun la vot cine este 

pentru proiect cu suma de până la 1 miliard.”  

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru." 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 364/2009 

 

5. Aprobă unele modificări în statele de funcţii şi organigramele aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia şi ale serviciilor publice 

subordonate Consiliului local al municipiului Alba Iulia. 

Se dă cuvântul d-nei Luci Man care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 

raportul de specialitate.  

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

din partea Comisiei Consiliului local  de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

finanţe, servicii publice şi comerţ 

Sandu Cornel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

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

partea comisiei de specialitate a Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, 

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

protecţia copilului. 

Popa Pavel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia”. 

Vasile Cornea: "Domnilor consilieri dacă nu  sunt discuţii supun la vot  

proiectul de hotărâre."  

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru." 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 365/2009 

 



 

6. Aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului public de 

asistenţă medicală din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia. 

Se dă cuvântul d-nei Luci Man care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 

raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare 

din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi 

disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

Pleşa Gabriel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

Vasile Cornea: "Domnilor consilieri dacă nu  sunt discuţii supun la vot  

proiectul de hotărâre."  

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru." 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 366/2009 

 

7. Aprobă completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Serviciului public de asistenţă socială din subordinea Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia. 

Se dă cuvântul d-nei Luci Man care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 

raportul de specialitate.  

Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare 

din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi 

disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

Pleşa Gabriel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

Vasile Cornea: "Domnilor consilieri dacă nu  sunt discuţii supun la vot  

proiectul de hotărâre."  

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru." 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 367/2009 

 

8 Aprobarea componenţei Comisiei de verificare a situaţiilor de lucrări, şi a 

stadiului fizic de execuţie precum  şi desemnarea responsabilului la nivel local cu 

derularea obiectivului de investiţii: “Construire locuinţe sociale destinate chiriaşilor 

evacuaţi sau care vor fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari în 

municipiul Alba Iulia” inclus  în Programul de finanţare a construcţiilor de locuinţe 

sociale destinate chiriaşilor evacuaţi conform O.U.G. nr. 74/2007. 

Se dă cuvântul d-nei Moldovan Silvia care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate.  

Vasile Cornea: "Domnilor consilieri dacă nu  sunt discuţii supun la vot  

proiectul de hotărâre."  

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru." 

 



S-a adoptat Hotărârea nr. 368/2009 
 

 9. Aprobarea punerii la dispoziţia operatorului economic S.C.  APA  CTTA 

S.A. ALBA  a unui teren în suprafaţă totală  de  49.600 mp situat în municipiul Alba 

Iulia. 

Se dă cuvântul d-nei Moldovan Silvia care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate.  

Puican Ioan: “Unde se află acest teren?” 

Moldovan Silvia: “Terenul este şi în prezent utilizat în interesul public pentru 

serviciile de utilizare a canalizării industriale şi menajere din oraş.  Deci terenul este 

jurul staţiei actuale de epurare şi a fost cumpărat în 1993 pentru extinderea staţiei, 

extindere care se va realiza acum pe Programul Operaţional Sectorial. Şi în acest scop 

programul impune aceste condiţii ca pentru construcţie să pună la dispoziţie terenul 

aferent.” 

Puican Ioan: “În proprietatea cui?” 

Moldovan Silvia: “Este în proprietatea noastră, a Consiliului local.” 

Puican Ioan: “Deci se transferă în proprietatea lor.” 

Moldovan Silvia: “Nu. Se dă doar în folosinţa pe durata execuţiei lucrărilor.” 

Vasile Cornea: "Domnilor consilieri dacă nu mai sunt discuţii supun la vot  

proiectul de hotărâre."  

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru." 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 369/2009 

 

Paul Voicu: “Mâine la ora 10 va avea loc deschiderea oficială a Zilelor de 1 

Decembrie, în faţă la Catedrală. Vă invităm să participaţi cu toţii.” 

 
 

 Vasile Cornea: “Dacă nu mai aveţi şi alte discuţii declar şedinţa închisă.” 

 

Alba Iulia, 20 noiembrie 2009 
 

 

 

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

               Consilier                                                                    Secretar 

           Vasile Cornea                                                             Marcel Jeler 


