
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

MUNICIPIUL ALBA IULIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

     PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi  22 decembrie 2009, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local 

al municipiului Alba Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 715/2009 a Primarului 

municipiului Alba Iulia. 

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local sunt publice. 

Popa Pavel: “Conform înţelegerii anterioare preşedintele şedinţei este domnul 

Domuţa Iulius Viorel.” 

 Domuţa Iulius Viorel: "La şedinţă sunt prezenţi toţi consilierii, 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. 

 Domuţa Iulius Viorel: "Domnilor consilieri înainte de a se trece la dezbaterea 

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

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

Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 21 voturi pentru. 

 Domuţa Iulius Viorel: "Pe ordinea de zi  aveţi 20 proiecte de hotărâre iar peste 

ordinea de zi a fost introdus proiectul nr. 21 Propunerea de colaborare între Primăria 

municipiului Alba-Iulia şi "Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale Pro 

Vocaţia.” 

 Domuţa Iulius Viorel: "Domnilor consilieri supun la vot dacă sunteţi de acord 

cu ordinea de zi modificată." 

Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 21 voturi pentru. 

Vasile Cornea: “Şi acum prezint următorul 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

 
 

 

 PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

I. Diverse. 

 

 II. Proiecte de hotărâri privind: 

1. Aprobă acordarea de facilităţi fiscale în favoarea unor asociaţii, fundaţii şi 



persoane. 

2. Aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia şi ale unor servicii 

publice locale aflate în subordinea Consiliului local ca urmare a 

transformării unor posturi contractuale în funcţii publice. 

3. Aprobă alocarea unor sume de bani pentru activităţi culturale. 

4. Aprobă documentaţia necesară pentru organizarea licitaţiei pentru 

Serviciul de iluminat public. 

5. Aprobă asocierea Consiliului local al municipiului Alba Iulia prin 

Serviciul public de Asistenţă  Socială cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă 

Alba Iulia şi încheierea unui contract pentru acordarea de servicii sociale 

pentru susţinerea financiară a Serviciului socio-mecical de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor vârstnice Alba Iulia. 

6. Aprobă asocierea Consiliului local al municipiului Alba Iulia prin 

Serviciul public de Asistenţă  Socială cu Organizaţia Caritas Alba Iulia şi 

încheierea unui contract pentru acordarea de servicii sociale pentru 

susţinerea financiară a Centrului de îngrijire medicală şi asistenţă socială 

la domiciliu. 

7. Aprobă asocierea Consiliului local al municipiului Alba Iulia prin 

Serviciul public de Asistenţă  Socială cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă 

Alba Iulia şi încheierea unui contract pentru acordarea de servicii sociale 

pentru susţinerea financiară a „Centrului de zi pentru copii Sfânta Ana” şi 

„Aşezământul social Sfântul Vasile cel Mare”. 

8. Aprobă alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru Asociaţia 

„Solidaritatea socială” Alba pentru anul 2010. 

9. Aprobă şi avizează documentaţii de urbanism: 

Art.1 : Aprobă Planul Urbanistic De Detaliu “Modificare Profil Transversal 

La Strada Existenta – Str. Marte, Alba Iulia - Micesti, Solicitant Duna Marius.”. 

 Art.2 : Aprobă Planul Urbanistic De Detaliu “Ansamblu Locuinte Individuale 

Cuplate, Calea Motilor, Nr.184 - Str. Ocolis (15 Iv) Solicitant SC Tanya Carol SRL. 

 Art.3 : Aprobă Planul Urbanistic Zonal “ Construire Locuinte Individuale, 

Alba Iulia - Oarda De Sus, Zona “Gruiul Lung”,FN Solicitant Muntean Nicolae, 

Muntean Geanina Alina”.  

 Art.4 : Aprobă Planul Urbanistic Zonal “Construire Locuinte Individuale, 

Barabant, Str.Streiului, FN Solicitant Petrean Monica, Neamtu Nicolae, Ristei 

Constantin” . 

 Art.5 : Aprobă Planul Urbanistic Zonal “Construire Locuinte Individuale, 

Alba Iulia, Extravilan, Zona Fata Podei, FN Solicitant Beleiu Gheorghe Cornel Si 

Saveta Ana”. 

 Art.6 : Aprobă Planul Urbanistic Zonal “Construire Locuinta Individuala, 

Alba Iulia-Micesti, Zona La Punte, FN Solicitant Iosif Anamaria Flavia”. 

 Art.7 : Nu Avizează Planul Urbanistic Zonal “Seminarul Teologic Ortodox, 

Alba Iulia, B-Dul Transilvaniei, FN Solicitant Arhiepiscopia Ortodoxa Romana”. 

 Art.8 : Avizează Planul Urbanistic Zonal “Locuinte Individuale Insiruite, Str. 

Mihail Kogalniceanu Solicitant SC Madini Investitii SRL”. 
 



 Art.9 : Avizează Planul Urbanistic Zonal “Modificare PUZ Pentru Extindere 

Restaurant, Alba Iulia, Zona Iuşuri Solicitant Maris Ioan”. 

 Art.10 : Avizează Planul Urbanistic Zonal “Construire Locuinte Individuale Si 

Modernizare Drumuri Acces, Alba Iulia, Extravilan, Zona Terasa Viilor Solicitant 

Leahu Alexandru”. 

 Art.11 : Avizează Amplasamentul Pentru “Construire Statie De Telefonie 

Mobila In Sistem Gsm Si Alimentare Cu Energie Electrica, Alba Iulia, B-Dul 1 Dec. 

1918, Nr.5 – Terasa SC Albapam SA, Solicitant SC Cosmote RMT SA”. 

 Art.12 : Avizează Amplasamentul Pentru “Construire Statie De Telefonie 

Mobila In Sistem Gsm Si Alimentare Cu Energie Electrica, Str. T. Vladimirescu, Nr.1, 

Solicitant SC Cosmote RMT SA “.  

Art.13 : Nu Avizează “ Amplasare Firide Alimentare Energie. Electrica Pe 

Domeniu Public, Alba Iulia, Solicitant SC Electrica SA “. 

 

10. Atribuie în proprietate solicitanţilor terenul aferent caselor particulare. 

11. Propune atribuirea în proprietate solicitanţilor, proprietari ai 

apartamentelor, a terenului aferent locuinţei, în cota indiviză deţinută din 

construcţii. 

12. Expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în dosar nr. 8290/176/2009 aflat 

pe rol la Judecătoria Alba Iulia. 

13. Expertiză tehnică judiciară efectuată în dosar nr. 4292/176/2007 aflat pe 

rol la Judecătoria Alba Iulia. 

14. Expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în dosar nr. 5657/176/2009 aflat 

pe rol la Judecătoria Alba Iulia. 

15. Expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în dosar nr. 4368/176/2009 aflat 

pe rol la Judecătoria Alba Iulia. 

16. Expertiză tehnică judiciară efectuată în dosar nr. 9050/176/2009 aflat pe 

rol la Judecătoria Alba Iulia. 

17. Acceptă donaţia făcută către Consiliul local a unor terenuri (drumuri) 

situate în Alba Iulia, tarla „Chinchiş”. 

18. Înscrie dreptul de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniu privat – 

a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Vasile Goldiş. 

19. Parcelează un imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Crişanei FN. 

20. Aprobă prelungirea contractului-cadru de asistenţă juridică şi reprezentare 

în instanţă prestat de avocat Toacă Robert. 

 

 DIVERSE 

 

 I. Popa Pavel: Avem în mapă o cerere din partea Societăţii Cultural Patriotice 

Avram Iancu. Văd că se face trimiterea la diverse. Reţin din anii precedenţi că această 

societate de importanţă istorică pentru judeţul Alba şi nu numai, an de an intra în 

Comisia de cultură şi prin proiect în şedinţă. Nu ştiu cum şi îmi pare rău că trebuie să 

spun lucrul acesta. Putem da bani şi ar trebui să-i dăm dar din punct de vedere al 

trimiterii la diverse, noi nu am dat niciodată bani în afară de proiect. Nu ştiu de ce nu 

şi-a urmat cursul. De la registratură să vină la persoanele autorizate să semneze 

această cerere, să ajungă la comisia de cultură şi apoi în şedinţă." 



  

 II. Vasile Cornea: "Mai este o adresă din partea Asociaţiei Revoluţionarilor 

Alba care solicită la fel. Pentru că sunt două organizaţii în Alba ale revoluţionarilor, 

una condusă de Mihai Babiţchi cealaltă condusă de domnul Bărdaş Horea Mihai. 

Chiar dacă nu a trecut prin comisie să considerăm că aceşti oameni merită." 

 Baco Mihai: "Dacă îmi permiteţi referitor la cererea revoluţionarilor de la 

Asociaţia Avram Iancu. Ştiţi că eu niciodată nu m-am împotrivit la acordarea unor 

sume de bani pentru diferite manifestări cultural artistice. Dar mi se  pare, cel puţin în 

ultimul timp, Consiliul local este confundat cu o vacă bună de muls. Chiar nu 

conştientizăm că suntem într-o criză economică profundă. Banii pe care Consiliul 

local îi acordă pentru diferite activităţi, chiar dacă banii pe care îi solicită Asociaţia 

Avram Iancu, nu este o sumă mare sunt banii cetăţenilor pe care nu ştiu cum să-i 

convingem să plătească dările către municipiu. Noi nu ne putem bate joc de aceşti 

bani. Părerea mea. Chiar dacă nu este o sumă destul de mare. Dar haideţi să mai 

terminăm odată. Mă uit la acest calendar. Nu este lună în care să nu finanţăm cel 

puţin o manifestare culturală care implică nişte bani. E drept că nimeni nu ştie să facă 

mai multe sărbători decât poporul român. Dar şi când suntem în criză tot facem 

sărbători? O să ne râdă lumea. O să ne judece pentru că aruncăm bani  când mulţi nu 

au să pună pe masă o bucată de cârnaţ. Nu vreau să fiu populist. Dar sunt oameni care 

nu au să pună de Crăciun nimic pe masă iar alţii fac serbări. Dacă se va face un 

proiect de hotărâre prin care se  va acorda această sumă vom discuta despre ea.” 

 Vasile Cornea: “Dacă îmi permiteţi. Noi în comisie am încercat să fim foarte 

drastici. Avem sute de cereri. Tot timpul le-am selectat. Efectiv nu am dat bani decât 

atunci când am considerat că trebuie. Ori despre Asociaţia Avram Iancu nu am 

discutat pentru că nu a venit cererea în comisie.” 

 Marcel Jeler: “Solicitarea dânşilor ar trebui să se materializeze printr-un proiect 

de hotărâre în şedinţa de luna viitoare. Şi dacă veţi fi de acord să daţi aceşti bani 

atunci să se dea.” 

 Baco Mihai: “Păi da. Dar dacă nu sunteţi de acord? Aţi semnat deja o hotărâre. 

Înseamnă că s-a aprobat cererea.” 

 Vasile Cornea: “Domnul secretar! Eu ştiu că paşii sunt următorii. Cererea vine 

la comisie. Comisia o aduce în Consiliu local. Aceştia sunt paşii.” 

 Marcel Jeler: “Puteţi decide ca atare.” 

 Vasile Cornea: “Nu puteţi decide ca atare.” 

 Domuţa Iulius Viorel: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot propunerea de a 

iniţia un proiect de hotărâre pentru şedinţa de luna viitoare.” 

 “Fiind supusă la vot propunerea a fost votată cu 21 voturi pentru.” 

 

 III. Domnul secretar Marcel Jeler: “Domnilor consilieri, conform art. 51(4) din 

Legea nr. 215/2001, fiecare consilier local precum şi viceprimarul sunt obligaţi să 

prezinte un raport anual de activitate care va fi făcut public prin grija secretarului.  

 Ca urmare vă rog să luaţi în considerare faptul că trebuie să prezentaţi raportul 

de activitate pe anul 2009.” 

 

 Domuţa Iulius Viorel: “Domnilor consilieri, dacă nu mai aveţi alte discuţii la 

diverse vă propun să trecem la ordinea de zi.” 



 1. Aprobă acordarea de facilităţi fiscale în favoarea unor asociaţii, fundaţii şi 

persoane. 

 Se dă cuvântul doamnei Anuţa Şinar 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." 

 Domuţa Iulius Viorel: "Domnilor consilieri dacă nu  sunt discuţii supun la vot 

prezentul proiect de hotărâre."  

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru." 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 396/2009 
 

 

 

 2. Aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia şi ale unor servicii publice locale 

aflate în subordinea Consiliului local ca urmare a transformării unor posturi 

contractuale în funcţii publice. 

Se dă cuvântul doamnei 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." 

 Baco Mihai: "Doamna Man! Vă rog să ne explicaţi care proiect îl votăm pentru 

că avem două cu acelaşi număr." 

 Luci Man: “Cel de-al doilea pe care l-aţi primit astăzi este ca o completare. 

Mai are încă un articol 3 în plus. Este vorba de transformarea celor două posturi 

contractuale de stenodactilograf şi dactilograf. Proiectul, iniţial a fost la ANFP pentru 

că se referă la funcţii publice  care vor fi transformate iar cel de-al doilea care a 

survenit în ultimul moment este o transformare de două posturi contractuale.” 

Domuţa Iulius Viorel: "Domnilor consilieri dacă nu mai sunt discuţii supun la 

vot proiectul de hotărâre."  

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru." 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 397/2009 

 

 

 3. Aprobă alocarea unor sume de bani pentru activităţi culturale. 

Se dă cuvântul doamnei Crişan Anca 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”. 

 Bogăţan Ioan: "La acest proiect s-a propus o suplimentare. Este vorba de 

aportul adus de poetul Ion Mărginean la ziarul Alba-Iulia, ziar care a fost editat cu 

ocazia Zilei de 1 Decembrie. Şi pentru aportul adus cu ocazia Congresului 

Spiritualităţii Româneşti i-am propus o sumă de o mie de lei ca o premiere. Dacă 

sunteţi de acord." 

 Pleşa Gabriel Codru: "Am o nelămurire. La punctul 3. Alocarea sumei de 

20.000 lei pentru Asociaţia 21 Decembrie. Aceasta este condusă de Mihai Babiţchi. 

Aveam înainte la diverse cealaltă asociaţie care nu a primit nici un leu." 

 Bogăţan Ioan: "Există o defalcare. 15000 şi 5000.” 

 Pleşa Gabriel: "Pe ce criterii s-a propus defalcarea? Au fost cheltuieli mai mari 

pentru ziua de 21? Am participat şi noi la depunerea de coroane. Nu ştiu mai departe. 

Probabil că a fost o masă de protocol. Cealaltă asociaţie nu a participat?" 

 Bogăţan Ioan: "La defalcare am ţinut cont că asociaţia lui Mihai Babiţchi a 

editat o carte despre revoluţie care a impus cheltuieli." 

 Contor Gheorghe: "Noi sponsorizăm şi lansarea de carte a lui Babiţchi? Şi apoi 

el ce face? O vinde? Şi vin banii înapoi?" 

 Pleşa Gabriel: "Are drepturi de autor?" 

 Sandu Cornel Stelian: "Absolut." 

 Baco Mihai: "Mie mi se pare că dăm nişte bani pentru că domnul Babiţchi vrea 

o sumă de bani. Cartea aceea a fost lansată de mult. Cred că e o relansare. Greşesc 

domnul Bărdaş?" 

 Bărdaş Horea Mihai: "E modificată." 

 Baco Mihai: "E un alt autor. Şi trebuie să susţinem noi financiar?" 

 Bărdaş Horea Mihai: "Nu ştiu dacă e trecută. E trecută şi cartea?" 

 Paul Voicu: "Ca eveniment. Lansare de carte." 

 Bărdaş Horea Mihai: "Ca să vă lămuresc despre ce e vorba. Eu am vrut să nu 

mă prea implic în 20 de ani de la revoluţie şi să las pe alţii să se ocupe. Dar Asociaţia 

21 Decembrie a luat-o pe cont propriu şi a vrut, probabil, să se învârtă totul în jurul 

ei. Noi am aşteptat invitaţia din partea acestei asociaţii, să participăm la program şi la 

aceste festivităţi. L-am contactat pe preşedintele acestei asociaţii dar nu a vrut să ia 

nimeni legătura cu noi. Dacă nu ne-a băgat nimeni în seamă am făcut o cerere către 

Consiliul local să ne acorde şi nouă bani din sumele alocate pentru o masă festivă. Pe 

noi nu ne-a chemat nimeni. Era vorba de nişte diplome la Muzeul Unirii, aniversări, 

lansări de carte. Şi atunci noi vrem o masă cât de simplă la un restaurant. Din câte am 

văzut eu instituţiile descentralizate au fost super invitate începând cu Poliţia, 

Securitatea, căminele de copii. În schimb 20 de consilieri nu au fost invitaţi. Vreau să 

ridic problema aceasta pe care am tot ridicat-o. Noi sponsorizăm, dăm banii pentru o 

serie de evenimente culturale şi sportive şi nu primim nici măcar o invitaţie. Şi nu mă 

refer numai la evenimentul acesta. De exemplu ar fi trebuit, şi fără să se supere 

domnul Primar, pentru câţi bani am dat la Clubul Sportiv Unirea, să primim gratis 

măcar o invitaţie. Noi dăm bani cu nemiluita şi nu primim nici o invitaţie. Cred că ar 



trebui să schimbăm de la anul viitor metoda aceasta. Eu zic să aprobăm suma că nu 

are rost să o tot lungim." 

 Bogăţan Ioan: "Numai o completare aş vrea să fac. Este un an jubiliar şi nu 

consider că facem un cadou, consider că banii aceştia şi-au făcut efectul." 

 Puican Ioan: "Domnul Baco a ridicat o problemă în legătură cu Asociaţia 

Avram Iancu. Dacă pentru o activitate de un an dezile a acestei societăţi s-a solicitat 

20000 lei şi s-a spus că e destul de mult..." 

 Baco Mihai: "Am zis ca principiu." 

 Puican Ioan: "Am înţeles. Gândiţi-vă pentru un singur eveniment care s-a 

desfăşurat acum, e adevărat că sunt 20 de ani de la revoluţie, să alocăm 20000 lei.  Eu 

zic că e prea mult şi mai ales că ne aflăm în faţa unui fapt împlinit. Ni s-a solicitat 

această sumă după  desfăşurarea evenimentului ci nu înainte. Nu cred că este corect. 

Nici măcar să discutăm asemenea lucruri." 

 Coşeriu Sorin Nicolae: "Nu vreau să repet ceea ce s-a spus. Mă asociez la ceea 

ce s-a precizat. Vreau doar să spun că suma e foarte mare şi văd că de obicei se 

argumentează foarte puţin  cum se cheltuiesc aceşti bani. Cu siguranţă că dacă 

argumentaţia ar fi mai consistentă şi s-ar indica acolo acţiunile care se intreprind şi 

chiar nişte costuri pentru aceste acţiuni, capacitatea de convingere ar fi mai mare. 

Dăm 20000 lei fără să ştim ce se întâmplă cu ei.  Sper că nu se dau numai mese. Mi 

se pare foarte mult." 

 Sandu Cornel Stelian: "Eu aş fi de acord să dăm această sumă. Interesant ar fi 

şi câţi membrii area această asociaţie, câţi membrii au şi una şi cealaltă. Până la urmă 

discuţia este dacă oraşul acesta îşi permite să dea banii aceştia. Dacă revoluţia de 

acum 20 de ani nu ar fi fost aici nici noi nu am fi acum aici. Şi nu vorbim numai de 

schimbările de la nivel local ci din toată ţara. Până la urmă toţi suntem produsul 

acestei revoluţii." 

 Marius Rotar: "Vreau şi eu să-mi exprim mirarea. De ce discutăm de 20000 lei 

că e mult pentru această asociaţie ori de cele două când de fapt tot ceea ce se întâmplă 

în acest oraş  se datorează acestei asociaţii de revoluţionari din municipiul Alba-Iulia. 

Din aceste asociaţii au făcut parte cei care au murit, care s-au jertfit, sunt rude cu ei, 

sunt copii de-ai lor. Mare parte dintre cei care sunt aici au stat în casă după perdea. 

Bine că aprobăm miliarde de lei pentru tot felul de activităţi pe care le consideră 

importante şi aici fiind vorba de 20000 lei discutăm atât de mult. Eu cred că 

indiferent ce au făcut cu aceşti bani să se bucure de ei. Gândiţi-vă că sunt acolo 

persoane fără servici. Sunt persoane care după 20 de ani de la revoluţie, 80% dintre 

membrii asociaţiei de revoluţionari nu au beneficiat de nimic." 

 Baco Mihai: "Era neapărat să beneficieze?" 

 Rotar Marius: "Era mult mai normal să beneficieze decât cei care au stat 

ascunşi şi nu au participat cu nimic decât au astăzi anumite funcţii." 

 Baco Mihai: "Un singur lucru vreau să vă spun. Tatăl meu a fost prizonier 7 ani 

în Siberia. Şi a primit mama după revoluţie pensie suplimentară 120000 lei. Haideţi 

să fim realişti. După 7 ani." 

 Marius Rotar: "Dar nu are nici o legătură." 

 Baco Mihai: "Ba are foarte mare legătură. Dacă nu erau cei din 1947 nu eram 

noi ca naţie acum." 

 Breaz Valer Daniel: "Vis a vis de chestia aceasta cu banii. De fapt dintotdeauna 



noi am acordat nişte sume de bani pentru diverse activităţi. Nu am nimic împotriva 

acordării. Atâta timp cât Consiliul local poate să le susţină. Dar de foarte multe ori 

vin nişte cereri în care nu sunt stipulate foarte clar unde se duc şi cum se folosesc 

aceste sume. Haideţi să încercăm să facem pe viitor o procedură  prin care în 

momentul în care cineva depune o cerere să prezinte mult mai clar modul de cheltuire 

a acestor bani. Iar după ce s-au cheltuit banii să vină să ne spună că au fost cheltuiţi 

pe tipărire de cărţi, pe masă festivă, pe nu ştiu ce manifestare. Pentru că cele mai 

multe discuţii care se ivesc aici între noi sunt pentru alocare de sume de bani. Eu sunt 

de acord să susţinem pe toată lumea care vine şi face o solicitare atâta timp cât putem 

să-i susţinem. Dar să vină cu o cerere cât mai bine fundamentată." 

 Vasile Cornea: "Vreau să le spun ceva domnilor consilieri. Să ştiţi că aveţi 

colegi care sunt în comisie. Noi analizăm foarte bine cererile. Ne asumăm 

răspunderea pentru că suntem 5 oameni şi cred că fiecare dintre dumneavoastră care 

sunteţi în comisie vă asumaţi răspunderea atunci când dăm avizul." 

 Paul Voicu: "Domnul preşedinte, eu v-aş ruga să supunem la vot pentru că 

avem un dosar foarte mare pe ordinea de zi. Dacă stăm să discutăm o jumătate de oră 

despre revoluţie… Asociaţiile au şi ei această problemă juridică şi anume cheltuirea 

banilor şi poate verifica ce au făcut cu banii." 

 Bărdaş Horea Mihai: "O lungim prea mult. Dacă vreţi dati banii, dacă nu nu   

ni-i trebuie. Dar vreau să vă spun că aici în sală sunt trei cu certificate de 

revoluţionari." 

 Sandu Cornel Stelian: "Supuneţi la vot cu defalcarea propusă." 

 Coşeriu Sorin Nicolae: "Rămân stupefiat de ce ne spune domnul Rotar. Daţi-le 

nişte bani ca să se bucure de ei. Nu se poate. Şi un leu dacă dăm sunt sume de care 

trebuie să răspundem." 

 Popa Pavel: "Vreau să-i spun domnului Rotar că sunt unul dintre consilierii 

care au stat după perdea în timpul revoluţiei." 

 Domuţa Iulius Viorel: "Domnilor consilieri dacă nu  sunt discuţii supun la vot  

proiectul de hotărâre cu amendamentul propus."  

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru şi o abţinere Dărămuş 

Marcela Eugenia." 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 398/2009 

 

 

4. Aprobă documentaţia necesară pentru organizarea licitaţiei pentru Serviciul 

de iluminat public. 

Se dă cuvântul domnului Gabi Armean care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare 

din partea Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi 

privat, agricultură.” 

Hondola Liviu: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Domuţa Iulius Viorel: "Domnilor consilieri dacă nu  sunt discuţii supun la vot  

proiectul de hotărâre."  



 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru." 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 399/2009 

  

 

5.Aprobă asocierea Consiliului local al municipiului Alba Iulia prin Serviciul 

public de Asistenţă  Socială cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia şi încheierea 

unui contract pentru acordarea de servicii sociale pentru susţinerea financiară a 

Serviciului socio-mecical de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice Alba Iulia. 

Se dă cuvântul d-nei Delia Cristescu 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”. 

Delia Cristescu: "Următoarele patru proiecte sunt prelungirile contractelor 

noastre pe care de cel puţin cinci ani le derulăm. Toate patru sunt aşa." 

Bogăţan Ioan: "În bloc ar trebui să discutăm aceste proiecte." 

Domuţa Iulius Viorel: "Domnilor consilieri dacă nu  sunt discuţii supun la vot  

proiectul de hotărâre."  

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru." 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 400/2009 

 

 

6.Aprobă asocierea Consiliului local al municipiului Alba Iulia prin Serviciul 

public de Asistenţă  Socială cu Organizaţia Caritas Alba Iulia şi încheierea unui 

contract pentru acordarea de servicii sociale pentru susţinerea financiară a Centrului 

de îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu. 

Se dă cuvântul d-nei Delia Cristescu 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”. 

Delia Cristescu: "Aici am ceva de adăugat. La art. 2 am omis să spunem 2815 

lei/lunar." 

Domuţa Iulius Viorel: "Domnilor consilieri dacă nu  sunt discuţii supun la vot  

proiectul de hotărâre cu amendamentul propus."  

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru." 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 401/2009 



 

7.Aprobă asocierea Consiliului local al municipiului Alba Iulia prin Serviciul 

public de Asistenţă  Socială cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia şi încheierea 

unui contract pentru acordarea de servicii sociale pentru susţinerea financiară a 

„Centrului de zi pentru copii Sfânta Ana” şi „Aşezământul social Sfântul Vasile cel 

Mare”.  

Se dă cuvântul d-nei Delia Cristescu 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”. 

Domuţa Iulius Viorel: "Domnilor consilieri dacă nu  sunt discuţii supun la vot  

proiectul de hotărâre."  

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru." 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 402/2009 

 

8. Aprobă alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru Asociaţia 

„Solidaritatea socială” Alba pentru anul 2010. 

Se dă cuvântul d-nei 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”. 

Domuţa Iulius Viorel: "Domnilor consilieri dacă nu  sunt discuţii supun la vot  

proiectul de hotărâre."  

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru." 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 403/2009 
 

 

 Domuţa Iulius Viorel: "Înainte de a începe PUD-urile avem 3 solicitări la 

diverse." 

 Călin Hedviga: "Sunt trei solicitări către Consiliul local. Am să vi le prezint pe 

scurt." 

 1. Călin Hedviga: "Subsemnaţii Dreghiciu Toader şi cu Zdrânc prezintă un 

teren vis a vis de Transavia, pe drumul Pâclişii. Dânşii au aprobat  un plan urbanistic 

la noi fără să deţină un certificat de urbanism. Când am vrut să eliberez un certificat 

de urbanism am constatat că terenul dumnealor se află în extinderea intravilanului 

conform avizului dumneavoastră din septembrie 2007. Prin urmare certificatul ar fi 



fost nefavorabil. Pentru a putea promova documentaţia de urbanism, să facem acest 

teren construibil, să-şi facă oamenii locuinţe familiale mai avem nevoie, conform 

legii, de avizul de necesitate şi oportunitate. Aşa zice Legea nr. 350, legea 

urbanismului şi amenajării teritoriale. Am spus avizul comisiei din septembrie a fost 

negativ. De aici încolo vă rog să decideţi dumneavoastră. Pentru că avem o adresă 

scrisă din partea beneficiarilor de teren care nu au înţeles de ce nu am promovat 

această documentaţie." 

 Cimpoeş Cornel Pavel: "În comisie s-a dat aviz nefavorabil." 

 Călin Hedviga: "Mai mult, pentru ca certificatul de urbanism să fie favorabil 

noi ar trebui chiar să modificăm hotărârea de consiliu din septembrie 2007 ori să 

emitem un aviz de necesitate şi oportunitate. Vreau să vă spun că e vorba de acest 

teren." 

 Paul Voicu: "Aş vrea să fac nişte precizări domnilor consilieri.  Dacă vă aduceţi 

aminte în 2007 am aprobat mult mai generos dezvoltarea municipiului Alba-Iulia ca 

intravilan. Am trasat împreună cu dumneavoastră şi cu arhitectul  care face PUG-ul şi 

s-a dat aviz PUG-ului şi am zis că orice PUZ pe care îl vom aproba de acum încolo 

trebuie să se încadreze în aceste linii. Acea linie imaginară cu toată extinderea 

intravilanului, vă aduceţi aminte cei care aţi fost în Consiliul local, am trasat-o 

împreună. PUZ-urile care vor ieşi trebuie să se încadreze în aceste linii. Sigur că de 

mult timp noi lucrăm cu aceste persoane. Eu aş întreba altceva. Proiectantul care a 

făcut acest PUZ ştia foarte bine că au fost condiţiile premergătoare avizării de către 

dumneavoastră a PUG-ului şi a acestei linii de intravilan. Vă repet că arhitectul ştia 

foarte bine că se află în exteriorul intravilanului lărgit. Foarte lărgit. Ştiţi foarte bine 

că l-am lărgit cu jumătate. Este foarte generoasă această nouă limită a intravilanului. 

Să revenim acum cu PUZ-uri peste acel generos intravilan, să revenim în fiecare 

şedinţă de consiliu cu încă o palmă de pământ nu ştiu unde ajungem cu el. În Sibiu, în 

Braşov. Este părerea mea. Dumneavostră votaţi cum consideraţi." 

 Cimpoeş Cornel Pavel: "Vreau să mai fac o precizare. Acest PUZ este în afara 

planului urbanistic general al municipiului Alba-Iulia. Până la elaborarea unui alt 

PUG nu avem ce face." 

 Baco Mihai: "Domnul Paul Voicu a avut perfectă dreptate când a spus că acest 

arhitect care a făcut documentaţia de urbanism trebuia să ştie că este în afara 

intravilanului. Arhitecţii iau bani pentru că fac nişte proiecte şi vin apoi să le susţină 

în faţa comisiei de urbanism. Arhitectul care a făcut proiectul este membru în comisia  

tehnică şi chiar dacă nu era membru trebuia să ştie că acest teren nu este în 

intravilanul aprobat şi extins. Responsabilitatea că noi nu însuşim acest proiect cade 

în sarcina Consiliului local. Cel care trebuie să răspundă în faţa celui de la care a 

încasat banii este arhitectul." 

 Domuţa Iulius Viorel: "Dacă nu mai sunt şi alte discuţii supun la vot cine este 

pentru menţinerea hotărârii." 

 "Fiind supusă la vot propunerea afost votată cu 21 voturi pentru menţinere." 

 

 Bărdaş Horea Mihai: Dacă sunt oamenii aici cred că ar trebui să le dăm şi lor 

cuvântul." 

 Domnul din partea reclamaţilor: "Domnului Lazăr care este vecin cu noi i s-a 

aprobat. Şi cum a spus domnul că s-a făcut un plan. Nu s-au gândit că şi noi avem 



teren acolo?" 

 Paul Voicu: "Nu e momentul să facem lecţii. Dar vă spun un lucru. Acesta este 

perimetrul intravilanului municipiului Alba-Iulia. Hotărât şi sigur că întotdeauna 

această linie imaginară este vecină şi cu acesta şi cu acesta. În tot oraşul. Sigur că 

domnul Lazăr să fi fost aici vecin cu această limită. Dar dacă vin toţi acum de lângă 

el unde ajungem?" 

 Bogăţan Ioan: "Sunteţi în faţa Consiliului local. În primul rând ar trebui să vă 

ridicaţi în picioare. În al doilea rând este un plan urbanistic general care a fost supus 

dezbaterii publice. Şi în al treilea rând să discutaţi cu arhitectul  care v-a întocmit 

documentaţia aşa cum a spus şi domnul Baco. Daţi-l în judecată să vă recuperaţi 

banii." 

 Baco Mihai: "Noi nu suntem puşi aici ca dacă fiecare are un teren şi vrea să-şi 

facă casă acolo, să aprobăm lărgirea intravilanului. Este un plan urbanistic general 

care a fost supus aprobării şi care s-a dus până acolo. Şi aşa a fost destul de lărgit. Că 

dumneavoastră aveţi un teren acolo nu suntem noi de vină şi nu este obligatoriu să vă 

şi aprobe Consiliu local. Pentru că este o lege. Nu ne putem permite la fiecare 

solicitare care vine să lărgim intravilanul. Cel care trebuia să vă spună era arhitectul." 

 Cimpoeş Cornel Pavel: "Vreau să îl întreb pe domnu dacă în momentul în care 

a fost aprobat planul urbanistic general  al municipiului ştia că a fost supus consultării 

populaţiei, dacă atunci ştiau că vor să-şi facă casă, dacă deţineau acest teren ori l-au 

cumpărat ulterior. Şi atunci trebuiau să vină cu reclamaţii ori propuneri de extindere. 

Acest PUG a fost aprobat şi până la o altă aprobare acesta este PUG-ul." 

  

 

 2. Călin Hedviga: "Mai este o solicitare către dumneavoastră din partea 

doamnei Jurcă Maria care deţine un teren în Ţiglărie şi care este reglementat prin 

PUZ Alba Iulia-Miceşti. Este vorba de un teren. Doamna vă solicită să fiţi de acord 

cu modificarea unităţii teritoriale de referinţă. Este aici. O zonă verde şi de agrement 

şi construcţiile  specifice acestui tip de funcţiune. În caz contrar ne va înainta în 

instanţă. Eu vreau să vă spun două lucruri. Terenul doamnei nu este neconstruibil din 

cauza faptului că este zona verde ci pentru că are un front la stradă de 10,83 m iar 

conform hotărârii de guvern frontul minim este de 12 m. Doamna nu poate decât 

împreună cu alte proprietăţi învecinate să iniţieze documentaţia de urbanism şi să-şi 

facă terenul cum doreşte." 

 Domuţa Iulius Viorel: "Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot cine este de 

acord cu respingerea solicitării." 

 "Fiind supusă la vot propunerea a fost votată cu 21 voturi pentru respingere." 

 

 3. Călin Hedviga: "Suntem în zona "10 Paşi" adică  Calea Moţilor, str. Varese 

spre unitatra militară. Ştiţi foarte bine de-a lungul timpului am avut probleme de 

punere în posesie şi folosinţă. Reclamantul este domnul Csernatoni Ladislau. 

Problemele fiind şi de cadastru aş vrea ca domnul Avram Iancu să ne spună câteva 

cuvinte. În ce priveşte urbanismul, tot timpul se aduc acuzaţii că PUZ-ul a fost făcut 

pe o ridicare topografică incorectă. Eu pot să vă spun că mai aveţi o ridicare 

topografică făcută de topografi şi vizată de Oficiul Judeţean de Cadastru." 

 Avram Iancu: "În ce priveşte zona "10 Paşi" ştie toată lumea că atunci când a 



început  să se aplice Legea nr. 18/1991 s-a făcut împărţirea terenului cu ruleta şi după 

nişte schiţe de mână. Ulterior în această zonă s-au făcut nişte ridicări topografice şi au 

început să se facă parcelările după suprafeţele aprobate şi acordate de comisie la acea 

vreme. Acum ce s-a întâmplat acolo? Oamenii şi-au îngrădit proprietăţile, şi-au 

exprimat dreptul de folosinţă şi de proprietate şi în zona de care vorbim era un gard 

făcut. Omul era întabulat prin anul 1994, 1995 dacă nu mă înşel. Şi de la acel gard 

înspre Miceşti, înspre drumul care duce spre poligon şi Valea Popii au apărut nişte 

divergenţe deoarece s-a făcut o împărţire a terenului conform suprafeţelor aplicate nu 

dimensiunilor din schiţele de punere în posesie. Aceasta este toată anomalia acolo. 

Gardul este deplasat înspre vii cu 2 m." 

 Paul Voicu: "Domnul Avram haideţi să punctăm ceva. De ce această solicitare a 

trebuit să ajungă în Consiliul local  şi nu am putut să o rezolvăm noi la cadastru şi la 

urbanism." 

 Avram Iancu: "În zona de pe acel teren sunt construite case. Nu ştiu dacă deţin 

autorizaţii. Am înţeles că unele deţin altele nu. Problema este de competenţa 

instanţei." 

 Bogăţan Ioan: "Am fost pe teren de vreo cinci ori. Am chemat şi oamenii dar 

nu am ajuns la nici un rezultat. Faptul că s-a construit, terenurile s-au parcelat, s-au 

construit casele respective, au pornit fără autorizaţie, au început să se autorizeze. Nu 

ştiu dacă s-au autorizat sau nu. Nu se poate face nimic acolo. Deocamdată. dacă 

instanţa hotărăşte să se dărâme o casă, să se translateze din nou. Numai instanţa 

hotărăşte. Noi Consiliul local nu putem hotărâ. Am încercat o rezolvare. Este doamna 

Adam acolo. I-am propus să o mutăm. Rămânea o fâşie de 4 m şi cu asta o rezolvam. 

Ea are de fapt 8 m acolo. Nu vrea nici în ruptul capului." 

 Baco Mihai: "Nu e de competenţa noastră." 

 Paul Voicu: "Noi în Consiliul local putem însuşi ori neînsuşi o expertiză." 

 
 

9. Aprobarea şi avizarea unor documentaţii de urbanism (PUD, PUZ): 

 

Art.1 : Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “ MODIFICARE PROFIL 

TRANSVERSAL LA STRADA EXISTENTA – STR. MARTE, ALBA IULIA- 

MICESTI, solicitant DUNA MARIUS.”, conform planului de situatie anexat. 

          Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUD-ul 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.” 

Călin Hedviga: “Avem modificare profil transversal la strada Marte.” 

 Domuţa Iulius Viorel: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.” 

 “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru şi o abţinere Cimpoeş 

cornel Pavel.” 

 



 

  Art.2 : Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “ ANSAMBLU LOCUINTE 

INDIVIDUALE CUPLATE, CALEA MOTILOR, NR.184 - STR. OCOLIS (15 IV) 

solicitant SC TANYA CAROL SRL”, conform planului de situatie anexat. 

         Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUD-ul 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 cu condiţii acest proiect de hotărâre.” 

Călin Hedviga: "Condiţiile au fost introduse şi am primit planşa 

Domuţa Iulius Viorel: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.” 

 “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.” 

  

 Art.3 : Aprobă Planul Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE LOCUINTE 

INDIVIDUALE, ALBA IULIA - OARDA DE SUS, ZONA “GRUIUL LUNG”,FN 

solicitant MUNTEAN NICOLAE, MUNTEAN GEANINA ALINA” , conform 

planului de situatie anexat. 

         Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul 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.” 

Călin Hedviga: “Tot PUZ construire locuinţe industriale în Oarda de Sus.” 

Domuţa Iulius Viorel: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.” 

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.” 

 

 

   Art.4 : Aprobă Planul Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE LOCUINTE 

INDIVIDUALE, BARABANT, STR.STREIULUI, FN solicitant PETREAN 

MONICA, NEAMTU NICOLAE, RISTEI CONSTANTIN” , conform planului de 

situatie anexat, cu conditia ca terenul aferent modernizarii drumului existent, care nu 

a facut obiectul conventiei pentru uz, folosinta si administrare in favoarea 

municipiului Alba Iulia, sa fie reglementat juridic la autorizare. 

 Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul 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 cu condiţii acest proiect de hotărâre.” 



Călin Hedviga: “PUZ locuinţe individuale în Bărăbanţ strada Streiului. 

Condiţia se menţine.” 

Domuţa Iulius Viorel: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui 

PUZ cu condiţia impusă.” 

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.” 

 

Art.5 : Aprobă Planul Urbanistic Zonal “Construire Locuinte Individuale, 

Alba Iulia, Extravilan, Zona Fata Podei, FN Solicitant Beleiu Gheorghe Cornel Si 

Saveta Ana”. 

          Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă PUZ-ul 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.” 

Domuţa Iulius Viorel: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.” 

 “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.” 

 

   

  Art.6 : Aprobă Planul Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE LOCUINTA 

INDIVIDUALA, ALBA IULIA-MICESTI, ZONA LA PUNTE, FN solicitant IOSIF 

ANAMARIA FLAVIA” , conform planului de situatie anexat. 

             Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă PUZ-ul 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.” 

Călin Hedviga: “Tot locuinţe individuale în zona Alba Iulia Miceşti. Pentru 

terenul pentru drum s-a făcut odonaţie.” 

Domuţa Iulius Viorel: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.” 

 “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.” 

 

 

Art.7 : Nu Avizează Planul Urbanistic Zonal “Seminarul Teologic Ortodox, 

Alba Iulia, B-Dul Transilvaniei, FN Solicitant Arhiepiscopia Ortodoxa Romana”. 

           Se dă cuvântul d-nei  Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul 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 nefavorabil acest proiect de hotărâre şi avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Cimpoeş Cornel Pavel: "Nu aveţi cumva poza?" 

Călin Hedviga: "Am pregătit-o special pentru dumneavoastră. Este vorba de 

Seminarul Teologic care se dezvoltă pe 1,6 ha şi are autorizată această capelă mică." 

Paul Voicu: "Chiar dacă domnul Primar a fost plecat am discutat mult cu 

executivul. Nu trebuie trecut prea uşor peste această investiţie. Este o investiţie foarte 

mare şi nu este una oarecare şi trebuie tratată cu tot respectul cuvenit. Sunt două 

posibilităţi. Oricum vrem să mai facem o şedinţă. Sunt două posibilităţi. Oricum vrem 

să facem o şedinţă de consiliu între Crăciun şi Revelion pentru că avem probleme 

foarte importante. Nu ştiu când va fi şedinţa. Poate pe 27 sau 28. Varianta ar fi să mai 

amânăm şi să mai discutăm în acea şedinţă. Sau putem veni cu o condiţie ca acest 

braţ să vină din partea dreaptă, această stradă care să ajungă până în strada Jderului să 

fie neocupată de clădiri  şi peste 4, 5 ani sau când se va impune să putem să 

reglementăm acel acces până în Jderului din faţa actualei biserici. Cele două variante 

le putem supune la vot." 

Baco Mihai: "Nu putem vedea proiectul surpriză?" 

Călin Hedviga: "Aceasta este biserica părintelui Buda care este în axul pe care 

l-aţi văzut iar complexul teologic este ansamblul acesta." 

Baco Mihai: “Dacă vă aduceţi aminte în luna mai am respins un proiect de 

acest gen pentru seminar tocmai în ideea că nu s-a reglementat această bretea. În luna 

mai ni s-a impus. Haideţi domnilor daţi-ne acceptul să facem măcar capela că altfel 

pierdem o finanţare. Tot consiliul am fost de acord. Şi atunci eu spun că dacă biserica 

nu respectă legea… Văd aici pe scaune nişte oameni cărora le impunem tot felul de 

reguli. Reguli pe care noi Consiliul local le-am făcut. În plus au trecut şapte luni de 

zile. În şedinţa din 14 decembrie a venit arhitectul de la Deva cu acest nou proiect 

după şapte luni şi ne impune: domnilor dacă nu veţi vota acest proiect veţi pierde o 

finanţare. Voi, Consiliul local, trebuia să vă împlicaţi ca acest proiect să treacă. De ce 

trebuia să ne implicăm noi Consiliul local? Când acest domn arhitect trebuia să 

găsească  încă din luna mai soluţia tehnică care era această bretea. Acum iar ni se 

pune condiţia că dacă nu aprobăm acest proiect se pierde o finanţare. Am fost chemat 

de înalte feţe bisericeşti ca să mă întrebe de ce mă opun acestui proiect. Eu nu mă 

opun, domnilor! Dar trebuie să respectăm legea. Eu nu pot să cer unui singur cetăţean 

să respecte legea, să-i impun condiţii. Toţi arhitecţii care fac parte din comisia tehnică 

s-au opus la această chestiune în sensul că trebuie făcută această bretea. Nu putem 

renunţa la un PUZ pentru că aşa vrea cineva.” 

Bărdaş Horea Mihai: “Întâmplător eu urcam când ei coborau. Aş vrea să vă 

spun că în ciuda faptului că e o biserică ortodoxă au un stil neortodox de a trata. Şi 

Consiliul local şi pe toată lumea. De la dumnezei şi sfinţi, pe toată comisia o înjurau. 

Ei vor să fie altfel decât toată lumea. Şi cel mai bun exemplu este să mergeţi în Valea 

Popii să vedeţi stilul lor de a construi. Întâi fac ce vor apoi vin şi cer aprobarea. Şi nu 

văd nici o volumetrie. Arătaţi-mi. Aş vrea să mă refer şi la celelalte articole pe care le 

votăm ca pe o maşină de votat. Oraşul acesta, canalizarea şi apa mai poate duce, 

doamna Hedviga? Pentru că în alte oraşe din ţară până nu se fac staţii de epurare, 

până nu se reglementează canalizările nu se dau autorizaţii. Noi dăm pentru sute de 

case ca să băgăm bani în buzunar agenţilor imobiliari. Dăm aprobări peste aprobări, 



parcelări peste parcelări. Are dreptate domnul Breaz când spune că dăm aprobări fără 

să ne documentăm. Toată lumea face fosă septică.” 

Sandu Cornel Stelian: “Referitor la felul în care va arăta clădirea ei nu pot face 

nimic. Pentru că este vorba de o finanţare de la Ministerul Învăţământului, un proiect 

al Băncii Europene de Investiţii aşa cum a fost extinderea de la Colegiul Tehnic 

Apulum. Şi reglementările Băncii Europene de Investiţii sunt foarte clare în sensul că 

dimensiunile sunt stas. Nu le fac cum vor ei. Şi sunt numai câteva firme autorizate. 

De aceea a venit arhitectul de la Deva. În Alba era una singură. A doamnei Harda. Şi 

cel mai apropiat era cel de la Deva. Aici restricţiile sunt foarte puternice. Deci nu 

poate face foarte multe.” 

Bărdaş Horea Mihai: “Am cerut şi părerea unui specialist care e popă. Şi ştiţi 

ce mi-a zis? Ce ne facem că scoatem pe bandă rulantă popii? Unde le dăm? Dacă fac 

şcoala de popi trebuie să le dăm şi teren să-şi facă parohii! Trebuie să le mai dăm 

nişte parohii. Nu putem să le dăm să-şi facă şi nişte biserici?” 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Ei ştiau din luna mai că trebuia să se facă această 

bretea  pentru că altfel se pierde finanţarea.” 

Paul Voicu: “Eu propun amânarea acestui proiect.” 

Domuţa Iulius Viorel: “Dacă nu mai aveţi şi alte intervenţii supun la vot cine 

este de acord cu amânarea acestui proiect.” 

“Fiind supusă la vot propunerea a fost votată cu  cu 16 voturi pentru amânare, 

3 abţineri Baco Mihai, Bărdaş Horea Mihai, Cimpoeş Cornel Pavel şi 2 voturi 

împotriva amânării Cornea Vasile, Rotar Marius..” 

 

 

 Art.8 : Avizează Planul Urbanistic Zonal “Locuinte Individuale Insiruite, Str. 

Mihail Kogalniceanu Solicitant SC Madini Investitii SRL”. 

 Călin Hedviga: “Aici este vorba solicitare de retragerea de pe ordinea de zi din 

partea beneficiarului.” 

   

        Art.9 : Avizează Planul Urbanistic Zonal “Modificare PUZ Pentru Extindere 

Restaurant, Alba Iulia, Zona Iuşuri Solicitant Maris Ioan”. 

          Se dă cuvântul d-nei  Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul 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.” 

Călin Hedviga: “Avizează modificare PUZ pentru extindere restaurant în zona 

Iuşuri.” 

Domuţa Iulius Viorel: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui 

PUZ.” 

 “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.” 

 

           Art.10 : Avizează Planul Urbanistic Zonal “Construire Locuinte Individuale 



Si Modernizare Drumuri Acces, Alba Iulia, Extravilan, Zona Terasa Viilor Solicitant 

Leahu Alexandru”.   

Se dă cuvântul d-nei  Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul 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 proiectul şi nu avem obiecţiuni în 

privinţa aprobării acestuia”. 

Călin Hedviga: “Este vorba de avizare pentru acest teren în Zona Viilor pentru 

locuinţe individuale.” 

Bărdaş Horea Mihai: “Utilităţile? Fosă septică!” 

Domuţa Iulius Viorel: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui 

PUD.” 

 “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.” 

 

             Art.11 : Avizează Amplasamentul Pentru “Construire Statie De Telefonie 

Mobila In Sistem Gsm Si Alimentare Cu Energie Electrica, Alba Iulia, B-Dul 1 Dec. 

1918, Nr.5 – Terasa SC Albapam SA, Solicitant SC Cosmote RMT SA”.    

Se dă cuvântul d-nei  Călin Hedviga care prezintă proiectul  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 proiectul şi nu avem obiecţiuni în 

privinţa aprobării acestuia”. 

Călin Hedviga: “Este vorbe de avizare amplasament pentru amplasare staţie 

telefonie mobilă în zona de la gară, la Albapam. Aici pe clădirea aceasta înaltă.” 

Domuţa Iulius Viorel: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui 

proiect.” 

 “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru şi o abţinere Cimpoeş 

Cornel Pavel.” 

 

             Art.12 : Avizează Amplasamentul Pentru “Construire Statie De Telefonie 

Mobila In Sistem Gsm Si Alimentare Cu Energie Electrica, Str. T. Vladimirescu, Nr.1, 

Solicitant SC Cosmote RMT SA “. 

           Se dă cuvântul d-nei  Călin Hedviga care prezintă proiectul 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 proiectul şi nu avem obiecţiuni în 

privinţa aprobării acestuia”. 



 Călin Hedviga: “Construire staţie de telefonie mobilă în zona din Centru, pe 

magazinul Unirea. De fapt revin cu această solicitare.” 

 Domuţa Iulius Viorel: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui 

proiect.” 

 “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri Cornea 

Vasile şi Rotar Marius.” 

 

Art.13 : Nu Avizează “ Amplasare Firide Alimentare Energie Electrica pe 

Domeniu Public, Alba Iulia, Solicitant SC Electrica SA “. 

          Se dă cuvântul d-nei  Călin Hedviga care prezintă proiectul 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  nefavorabil acest proiect de hotărâre şi avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia”. 

 Călin Hedviga: “Acest proiect se referă la amplasarea unor firide pe teritoriul 

municipiului Alba-Iulia. Firidele sunt pentru consumatorii casnici. Se referă la 

amplasarea a câte o firidă la 4 – 5 consumatori. Au următoarele dimensiuni: înălţime 

1,76, lăţimea între 50 şi 80 şi o adâncime de 35 cm. Vreau să vă arăt câteva poze ca să 

vedeţi cum ar arăta oraşul nostru.” 

Paul Voicu: “Vreau să precizaţi încă o dată ca să înţeleagă toată lumea. Aceste 

transformatoare deservesc ce?” 

Călin Hedviga: “Aici se amplasează contoarele consumatorilor privaţi. Cam 4, 

5.” 

Paul Voicu: “Eu vă propun să fiţi de acord să şi le pună pe teren privat.” 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Aşa am propus şi noi în comisie.” 

Călin Hedviga: “Uitaţi cum arată înglobat în împrejmuire şi cum arată aceste 

“dulapuri” amplasate pe stradă. Şi relaţia cu împrejmuirea.” 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Noi am respins să fie pe domeniul public. Aceasta a 

fost condiţia. Nu suntem împotriva lor dar să fie pe teren privat.” 

Baco Mihai: “Am spus şi în comisie. Nu ştiu de ce  tot timpul noi suntem 

inventatorii unor soluţii care în afară sunt deja consacrate. Nici unde nu am văzut să 

fie puse afară.” 

Coşeriu Sorin Nicolae: “Noi am discutat şi în comisie şi s-a ajuns la 

următoarea variantă. Nu se poate aborda într-o manieră generală această chestiune. Ei 

încă nu vor începe să facă acest lucru în tot oraşul. Vor începe pe 1, 2, 3 străzi. Şi 

ideea a fost ca pe fiecare stradă în parte să caute soluţiile respectând şi aspectul pe 

care trebuie să-l aibă strada respectivă. Vor fi cetăţeni care vor accepta introducerea 

acestor dulapuri  cu posibilitatea de acces din stradă. Sau sunt străzi care permit 

amplasarea pe domeniul public într-o anumită situaţie. Şi atunci studiind în particular 

fiecare stradă noi putem aproba, după caz amplasarea unuia din 10 pe domeniul 

public.” 

Marius Rotar: “Eu sunt împotriva amplasării acestui gen de dulapuri oriunde în 

oraşul nostru unde se văd. Să fie amplasate în curţi chiar dacă e teren privat. Dacă el 



se vede şi prin aceasta degradează vizual oraşul sunt împotrivă. Aşa cum am fost 

împotriva ţevilor de gaz metan care fac urât oraşul. Îl susţin pe domnul Baco care a 

spus că nicăieri nu se mai întâmplă aşa ceva. Numai noi încercăm să punem coada la 

prună. Şi vreau să vă spun dacă vă interesează ceea ce vrea să facă Renelul mergeţi 

pe strada George Coşbuc să vedeţi că a început să amplaseze pe stradă, pe stâlp 

contorul electric al unei case. Acest contor putea să-l pună pe peretele casei în 

interior. Arată foarte urât.” 

Domuţa Iulius Viorel: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot neavizarea acestui 

proiect.” 

 “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru neavizare şi 1 vot 

împotriva neavizării Bărdaş Horea Mihai.” 
 

 

         S-a adoptat Hotărârea nr. 404/2009. 

 
   

             10. Atribuie în proprietate solicitanţilor terenul aferent caselor particulare. 

            Se dă cuvântul d-nei Marcela Avram care prezintă proiectul de hotărâre şi 

raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare 

din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

Hondola Liviu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Domuţa Iulius Viorel: "Dacă nu aveţi discuţii supun la vot proiectul de 

hotărâre." 

  “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru." 

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 405/2009 

 

 

 11. Propune atribuirea în proprietate solicitanţilor, proprietari ai 

apartamentelor, a terenului aferent locuinţei, în cota indiviză deţinută din construcţii. 

     Se dă cuvântul d-nei Marcela Avram care prezintă proiectul de hotărâre şi 

raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare 

din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

Hondola Liviu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Domuţa Iulius Viorel: "Dacă nu aveţi discuţii supun la vot proiectul de 

hotărâre." 

  “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru." 

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 406/2009 

 

 

12. Expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în dosar nr. 8290/176/2009 aflat 



pe rol la Judecătoria Alba Iulia. 

Se dă cuvântul d-nei Marcela Avram care prezintă proiectul de hotărâre şi 

raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare 

din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

Hondola Liviu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Domuţa Iulius Viorel: "Dacă nu aveţi discuţii supun la vot proiectul de 

hotărâre." 

  “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru." 

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 407/2009 

 

13. Expertiză tehnică judiciară efectuată în dosar nr. 4292/176/2007 aflat pe rol 

la Judecătoria Alba Iulia. 

Se dă cuvântul d-nei Marcela Avram care prezintă proiectul de hotărâre şi 

raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare 

din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

Hondola Liviu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Domuţa Iulius Viorel: "Dacă nu aveţi discuţii supun la vot cine este pentru 

neînsuşirea acestui proiect." 

  “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru neînsuşire." 

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 408/2009 

 

           14. Expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în dosar nr. 5657/176/2009 aflat 

pe rol la Judecătoria Alba Iulia. 

Se dă cuvântul d-nei Marcela Avram care prezintă proiectul de hotărâre şi 

raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare 

din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

Hondola Liviu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Domuţa Iulius Viorel: "Dacă nu aveţi discuţii supun la vot cine este pentru 

neînsuşirea acestui proiect." 

  “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 21 voturi pentru neînsuşire." 

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 409/2009 

 

Părăseşte sala de şedinţă domnul viceprimar Ioan Bogăţan. 

 

 

 

           15. Expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în dosar nr. 4368/176/2009 aflat 



pe rol la Judecătoria Alba Iulia. 

Se dă cuvântul d-nei Marcela Avram care prezintă proiectul de hotărâre şi 

raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare 

din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

Hondola Liviu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Domuţa Iulius Viorel: "Dacă nu aveţi discuţii supun la vot cine este pentru 

însuşirea acestui proiect." 

  “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru însuşire." 

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 410/2009 

 

 

            16. Expertiză tehnică judiciară efectuată în dosar nr. 9050/176/2009 aflat pe 

rol la Judecătoria Alba Iulia. 

 Avram Iancu: “Acest proiect este comasat cu proiectul nr. 10.” 

 

 17. Acceptă donaţia făcută către Consiliul local a unor terenuri (drumuri) 

situate în Alba Iulia, tarla „Chinchiş”. 

Se dă cuvântul d-nei Marcela Avram care prezintă proiectul de hotărâre şi 

raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare 

din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

Hondola Liviu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Domuţa Iulius Viorel: "Dacă nu aveţi discuţii supun la vot cine este pentru 

aprobarea proiect." 

  “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru." 

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 411/2009 

 

18. Înscrie dreptul de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniu privat – 

a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Vasile Goldiş. 

Se dă cuvântul d-nei Marcela Avram care prezintă proiectul de hotărâre şi 

raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare 

din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

Hondola Liviu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Domuţa Iulius Viorel: "Dacă nu aveţi discuţii supun la vot cine este pentru 

aprobarea proiect." 

  “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru." 

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 412/2009 

 



 

19. Parcelează un imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Crişanei FN – este 

retras. 

 

 

20. Aprobă prelungirea contractului-cadru de asistenţă juridică şi reprezentare 

în instanţă prestat de avocat Toacă Robert. 

Se dă cuvântul d-nei Mirela Popescu care prezintă proiectul de hotărâre precum 

şi raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul domnului Maier Eugen care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu 

publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţeneşti. 

Maier Eugen: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Domuţa Iulius Viorel: "Dacă nu aveţi discuţii supun la vot cine este pentru 

aprobarea proiect." 

  “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru." 

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 413/2009 

 

 

21. Propunerea de colaborare între Primăria municipiului Alba-Iulia şi “Centrul 

de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale Pro Vocaţia.” 

Se dă cuvântul d-nei Crina Iacob care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 

raportul de specialitate. 

Domuţa Iulius Viorel: "Dacă nu aveţi discuţii supun la vot cine este pentru 

aprobarea proiect." 

  “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru." 

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 414/2009 

 

          Domuţa Iulius Viorel: “Dacă nu mai aveţi şi alte discuţii declar şedinţa închisă.” 

 

Alba Iulia, 22 decembrie 2009 
 

 

            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                               CONTRASEMNEAZĂ, 

               Consilier                                                                Secretar 

      Domuţa Iulius Viorel                                                  Marcel Jeler 


