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Municipiul Alba Iulia 
Consiliul local  

Proces verbal

Încheiat azi 24 martie 2009, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului 
Alba Iulia.

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 120/2009 a Primarului municipiului Alba 
Iulia .

Lucările şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Alba Iulia sunt publice.
Popa  Pavel  :  „Conform  întelegerii  anterioare  preşedintele  şedinţei  este  d-nul  consilier 

Cimpoeş Pavel Cornel.”
Marcel  Jeler:  „Conform regulamentului  supun  la  vot  aprobarea  procesului  verbal  de  la 

şedinţa anterioară.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”
Cimpoeş  Cornel   :  „Domnilor  consilieri  din totalul  de 21 de consilieri  sunt  prezenţi  18 

consilieri, lipsesc d-nii consilieri Coşeriu Sorin, Sandu Cornel şi Pleşa Gabriel Codru, 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 secretar Marcel Jeler,   d-na Aurica Groza- Şef serviciu în cadrul 
Serviciului Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură, d-na Hedviga Călin -  arhitect sef, Inurean 
Ioan  – şef  serviciu  în  cadrul  Serviciului  administrarea  domeniului  public  şi  privat,  d-na  Silvia 
Moldovan –  director  în  cadrul  Direcţiei  de  investiţii,  dezvoltare,  d-na  Rânghet  Georgeta  –  şef 
serviciu Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios, autoritate tutelară, d-na Popescu 
Mirela – consilier juridic,  precum şi presa.

Cimpoeş Cornel: „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.”
Cimpoeş Cornel :  «Faţă de ordinea de zi  avem, în plus,  2 puncte suplimentare de la serviciul 
urbanism şi încă 3 proiecte de hotărâre numerele 57, 58 şi 59.«
57 Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Judeţean Alba şi Instituţiei Prefectului 
Judeţului Alba în vederea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la schimbarea 
titularului dreptului de proprietate şi/sau de administrare asupra unor imobile aflate în domeniul 
public al  Statului şi  în administrarea Ministerului Apărării  Naţionale şi  transmiterea acestora în 
domeniul  public  al  municipiului  Alba-Iulia  şi  în  administrarea Consiliului  local  a  unor imobile 
(terenuri)
58 Proiect de hotărâre privind  cheltuirea unei sume de bani din bugetul local pentru organizarea 
Zilelor Cetăţii Bastionare „Alba Carolina” 
59 Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru scoaterea la licitaţie deschisă a 
activităţilor  necesare  pentru  promovarea  şi  dezvoltarea  turismului  în  Cetatea  bastionară  Alba 
Carolina 

Cimpoeş Cornel : «Şi acum vă prezint în proiect ordinea de zi: 
1 Aprobarea bugetului genaral de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2009 
2 Aprobarea acordării tichetelor cadou personalului din învăţământul preuniversitar prin centrele 
bugetare din municipiul Alba Iulia şi pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului şi 
serviciilor publice subordonate Consiliului local 
3 Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii asupra instalaţiilor  electrice ale 
clădirii  Colegiului  Naţional  HCC  Alba  Iulia  în  vederea  realizării  de  reparaţii  capitale  pentru 
instalaţia electrică de iluminat la Colegiul Naţional Horea, Cloşca şi Crişan, str. 1 Decembrie 1918, 



nr. 83, Alba Iulia 
4 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, fazî studiu de fezabilitate pentru obiectivul «Studiu 
de fezabilitate – extindere Şcoala Generală cu clasele I – VIII Bărăbanţ« 
5 Aprobarea gratuităţii transportului public local de persoane prin curse regulate 
6 Aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Olteniei, 
nr. 17 
7 Aprobarea acordării unor sume de bani cu titlu de despăgubire 
8 Aprobarea scutirii la plata redevenţie datorate de către SC Monolit SRL în baza contractului de 
asociere nr. 72/2006  
9  Aprobarea  prelungirii  termenului  de  execuţie  a  lucrărilor  de  amenajare  începute  în  baza 
contractului de asociere nr. 24313/2007 încheiat între Consiliul local Alba Iulia şi SC Sport Arena 
SRL 
10  Aprobarea  încheierii  unui  act  adiţional  la  contractul  de  asociere  nr.  71/2005  încheiat  între 
Consiliul local al municipiului Alba Iulia şi SC The Best Star SRL 
11 Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (construcţie şi teren) situat în Alba Iulia, 
str. T. Vladimirescu, nr. 14 
12 Revocarea HCL nr. 194/2007, a HCL nr. 261/2007 şi aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 
unor terenuri pentru amplasare chioşcuri difuzare presă 
13  Aprobarea  prelungirii  termenului  contractului  de  închiriere  nr.  17272/1998  încheiat  între 
Consiliul local al municipiului Alba Iulia şi SC Eliza Impex SRL 
14  Aprobarea  prelungirii  termenului  contractelor  de  închiriere  nr.  942/2001  şi  nr.  7021/2002 
încheiate între Consiliul local al municipiului Alba Iulia şi  SC New Age Advertising Agency SRL 
15 Rectificarea anexei la HCL nr. 443/2008 privind stabilirea tarifelor de bază ale chiriilor pentru 
spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă şi unle terenuri 
16 Aprobarea unui schimb de imobile (terenuri) între Consiliul local al municipiului Alba Iulia şi 
SC  Alba Cons SA 
17Aprobarea  transmiterii  în  administrarea  Consiliului  Judeţean  Alba  a  unor  terenuri  din  zona 
centrală a municipiului 
18Aprobarea Masterplanului  proiectului «Sistem de management integrat  al  deşeurilor solide în 
judeţul Alba« şi a «Listei de investiţii rezultată în urma prioritizării pe o perioadă de 30 de ani« 
19 Modificarea art. 1 din HCL nr. 455/2008 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local 
pentru Asociaţia «Solidaritatea Socială Alba« pentru anul 2009 
20 Modificarea HCL nr. 280/2008 privind stabilirea situaţiilor deosebite în care se află persoanele 
din municipiul Alba Iulia care pot primi ajutoare de urgenţă în baza anchetei sociale care confirmă 
situaţiile deosebite  
21 Modificarea şi completarea HCL nr. 459/2008 privind încheierea unui contract de asociere cu 
Filantropia  Ortodoxă  pentru  «Serviciul  socio-medical  de  îngrijire  la  domiciliu  a  persoanelor 
vârstnice Alba Iulia «  
22 Expertiza tehnică în dosar nr. 1967/176/2007 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia  23 Expertiza 
tehnică în dosar nr. 5749/176/2008 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia  
24 Expertiza tehnică în dosar nr. 373/176/2009 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia 
25 Expertiza tehnică în dosar nr. 1305/176/2008 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia  
26 Expertiza tehnică în dosar nr. 548/176/2009 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia 
27 Expertiza tehnică în dosar nr. 5735/176/2007 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia 
28 Acceptarea donaţiei făcută către Consiliul local a unor imobile (terenuri) în zona «La Recea « 
29 Acceptarea donaţiei făcută către Consiliul local a unor imobile (terenuri) în zona «Orizont«  
30  Acceptarea  donaţiei  făcută  către  Consiliul  local  a  unor  imobile  (terenuri)  în  zona  «Dealul 
Furcilor«  
31 Acceptarea donaţiei făcută către Consiliul local de către Bocşa Gheorghe Florin şi Roş Ioan în 
Oarda  
32 Transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului (teren) situat în Alba 
Iulia, str. Oborului, Parorhiei Române Unite cu Roma Greco Catolică Alba Iulia II 



33 Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Calea Moţilor 
34 Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Gladiolelor 
35 Solicitarea adresată Consiliului Judeţean şi Prefecturii Alba pentru promovarea unui proiect de 
hotărâre de Guvern privind transmiterea unor imobile (terenuri) din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale în proprietatea municipiului Alba Iulia  
36 Însuşirea parţială a documentaţiei de parcelare a imobilului înscris în CF 6611 Alba Iulia 
37 Aprobarea Acordului  de asociere  al  Consiliului  local  al  municipiului  Alba Iulia  cu Uniunea 
Scriitorilor din România, filiala Alba – Hunedoara, în vederea editării revistei «Discobolul« 
38 Modificarea şi completarea Regulamentului local de urbanism al Planului urbanistic general al 
municipiului Alba Iulia 
39 Aprobarea şi avizarea unor documentaţii de urbanism 

Art.1 :  Avizează Planul  Urbanistic  Zonal  “LOCUINTE INDIVIDUALE,  ALBA IULIA, 
STR. COSTACHE NEGRUZZI solicitant SC PIFLU SRL”, conform planului de situatie anexat 

Art.2 :  Avizează Planul Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE LOCUINTE, Alba Iulia, zona 
„Seigau” solicitant Jighira Nicoleta Estera, SC „Giroda Sped” SRL, Duna Marius Iacob, SC „Ru-
bens Investment” SRL, Duna Mihai, Mailat Truta Daniel, Cibu Dan Marius ”, conform planului de 
situatie anexat, cu conditia ca unitatea teritoriala de referinta sa reglementeze zona de locuinte indi-
viduale  

Art.3 :  Avizează Planul Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE LOCUINTE UNIFAMILIALE, 
ZONA PARTOS, STR. DACILOR solicitant HAJ CIPRIAN, COLCERIU GHEORGHE, MANIU 
PASTIU, LOPAZAN VICTOR, HAJ SABIN ”, conform planului de situatie anexat 

Art.4 :  Avizează  Planul Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE, 
OARDA DE JOS,  ZONA DRUMUL CIUGUDULUI solicitant  MOLDOVAN GH.,  BERINDEI 
SEB., POPA GH., MARA LUC., COTOARA R., BARB T.,VELICIA E., BRAN I.,TEODORESCU 
C., BUHOI V., MOLDOVAN V.,NEGRUTIU L.,MAN ”, conform planului de situatie anexat 

Art.5 :  Avizează Planul Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE, 
STR.  ARON  PUMNUL  solicitant  TUDOR  ELVIRA,  LANCRANJAN  FRANCHINI 
GHEORGHE”, conform planului de situatie anexat 

Art.6 : Nu avizează Planul Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA SI 
IMPREJMUIRE, Str. Fantanele, F.N. solicitant DANCUS VASILE”, conform planului de situatie 
anexat,   

Art.7 :  Avizează Planul Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE LOCUINTE UNIFAMILIALE 
SI  MODERNIZARE DRUM ACCES,  ALBA IULIA –  ZONA “VII’’ EXTRAVILAN solicitant 
TEODORESCU ELEONORA STELIANA ”, conform planului de situatie anexat, cu conditia regle-
mentarii unui procent de ocupare a terenului P.O.T.=max.25% si a unui profil transversal al drumu-
rilor principale de acces de 10m

Art.8 : Avizează Planul Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI 
MODERNIZARE DRUM ACCES, Barabant, zona. "CALEA DE LA RITURI" F.N. solicitant DU-
MITRAS CALIN, CORSEU SIMION”, conform planului de situatie anexat 

Art.9 :  Avizează Planul  Urbanistic  Zonal  “ AMENAJARE PIATA EN GROS PENTRU 
PRODUSE AGRO-ALIMENTARE SI PARCARE, Str. Brandusei, extravilan, zona "Coasta Curata" 
solicitant COSTEA ROMULUS PETRU”, conform planului de situatie anexat   

Art.10: Avizează Planul Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE LOCUINTE UNIFAMILIALE, 
MICESTI, STR. DRAGASANI, F.N. solicitant GRUIAN IOAN, ROMOSAN OVIDIU ALEXAN-
DRU, TRIFAN DANIEL ”, conform planului de situatie anexat

Art.11 :  Avizeaza  Planul Urbanistic Zonal “ LOCUINTE INDIVIDUALE, ALBA IULIA, 
ZONA  CHINCHIS  solicitant  TODORUT  FLORIAN  OCTAVIU,  MUNTEAN  NICOLAE”  , 
conform planului de situatie anexat 

Art.12 : Avizeaza “ EXTINDERE RETEA CABLU FO AERIAN SI SUBTERAN IN ALBA 
IULIA INTRE: STALP 83, SITE 657, SITE 650, JONCTIUNE solicitant  S.C. VODAFONE RO-
MANIA S.A., S.C. ELECTRICA TRANSILVANIA SUD”, conform planului de situatie anexat, cu 
conditia realizarii retelelor in totalitate subteran



Art.13 : Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “ CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA, 
ALBA IULIA, STR. AUREL VLAICU solicitant MUNTEAN ELENA SI PAVEL” , conform planu-
lui de situatie anexat, cu conditia obtinerii avizului Ministerului Culturii si Cultelor 

Art.14 :  Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “ RECONSTITUIRE SI PUNERE IN VA-
LOARE ACCES LATURA DE VEST - CETATEA ALBA CAROLINA solicitant MUNICIPIUL 
ALBA IULIA-PRIMARIA ”, conform planului de situatie anexat, cu conditia amplificarii axului 
est-vest (b-dul Transilvaniei – Catedralei Reintregirii) printr-o pasarela pietonala suplimentara de 
legatura cu Cetatea Istorica, rezolvarea relatiei de legatura auto cu zona santurilor, suplimentarea 
parcajelor, mentinerea si integrarea Teatrului de vara si rezolvarea traseului in sistem inglobat a re-
telei de canalizare existente 

Art.15 :  Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “ EXTINDERE SCOALA CU CLASELE I-
VIII - MICESTI, STR. SCARISOARA solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA-PRIMARIA”, in va-
rianta cu cladirea scolii la str. Dragasani si a salii de sport retrase in incinta,  conform planului de si-
tuatie anexat 

Art.16 :  Respinge Planul Urbanistic de Detaliu “ AMPLASARE STATIE FIXA TELEFO-
NIE MOBILA, ALBA IULIA, ZONA “SEIGAU”, prelungire STR. LALELELOR solicitant S.C. 
ACT S.R.L. pentru S.C. ORANGE ROMANIA S.R.L.”, conform planului de situatie anexat

Art.1  7   :  Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “ AMPLASARE BUST: AL.I.CUZA, ALBA 
IULIA solicitant CULTUL EROILOR NEAMULUI”, in varianta amplasarii in Parc - CENTRU 
CIVIC, conform planului de situatie anexat, cu mentiunea obtinerii avizului de Monument de for 
public

Art.1  8   :  Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “ CONSTRUIRE MAGAZIN SI BIROURI, 
LOCUINTA INDIVIDUALA, STR. CALEA MOTILOR, FN solicitant CIBU MARINA PARA-
SCHIVA ”, conform planului de situatie anexat, cu conditia realizarii retragerilor fata de limitele la-
terale si posterioare ale parcelei in conformitate cu regulamentul de urbanism aprobat prin PUZ 
Alba Iulia – Micesti

Art.1  9   :  Aprobă PRELUNGIREA TERMENULUI DE VALABILITATE CU 1AN pentru 
Planul Urbanistic de Detaliu “ CONSTRUIRE LOCUINTE, MICESTI, STR.DRAGASANI, FN so-
licitant  MUNCUS  DANIELA si  MUNTEAN  PAULA MARIA”,  conform  planului  de  situatie 
anexat 

Art.  20   : Respinge PRELUNGIREA TERMENULUI DE VALABILITATE CU 1AN pentru 
Planul Urbanistic de Detaliu “ EXTINDERE SPATIU COMERCIAL EXISTENT, B-dul TRANSIL-
VANIE,I NR.21, BL 14B solicitant SC SALON EMMA SRL”, conform planului de situatie anexat

Art.  21  : Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “ PARCAJE CETATE – ZONA SPITALUL JU-
DETEAN ALBA, b-dul REVOLUTIEI 1989, tronsonul intre b-dul TRANSILVANIEI si str. Arns-
berg, Alba Iulia, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA ”, conform planului de situatie anexat,  cu 
conditia realizarii a 10 locuri de parcare pentru statia TAXI

Art.  22  :  Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “ SPALATORIE AUTOCAMIOANE, CORP 
CLADIRE AUXILIARA, SI REALIZARE IMPREJMUIRE, SOSEAUA DE CENTURA, 
F.N. solicitant MATES DUMITRU ”, conform planului de situatie anexat
Art.  23   :  Aprobă Planul  Urbanistic  Zonal  “ LOCUINTE INDIVIDUALE, ALBA IULIA, 

STR. IZVORULUI solicitant NETOTEA VALENTIN si EUGENIA ”, conform planului de situatie 
anexat, cu conditia unui regim de inaltime a constructiilor la cornisa de max.8,5m si la coama de 
max.12,0m, conditionare reglementata de caracterul zonei Dealul Furcilor

Art.  24   : Aprobă Planul Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE LOCUINTE, OARDA DE JOS, 
STR.  CUTINEI  solicitant  ALEXANDRU  SANDEL,  BRADEA NICOLAE,  DAN  NICOLAE”, 
conform planului de situatie anexat 

40 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, fază  DALI, pentru obiectivul Reconstituire şi pu-
nere în valoare acces latura de vest – Cetatea Alba Carolina, municipiul Alba Iulia 
41 Aprobarea utilizării fondului de rulment pentru lucrările de investiţii pe anul 2009 



42 Aprobarea participării Consiliului local al municipiului Alba Iulia la majorarea capitalului social 
la SC Apa CTTA SA  Alba Iulia   
43 Însuşirea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare DN 1 – E81 de la km 
382+400 la km 385+160 str. Al. I. Cuza, inclusiv podul peste râul Ampoi şi pasajul peste calea fe-
rată, fază DALI, municipiul Alba Iulia 
44 Însuşirea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul modernizare DN 74 de la km 99+870 
la km 103+175 str. Zlatnei şi Calea Moţilor, fază DALI, municipiul Alba Iulia 
45 Modificarea HCL nr. 20/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiecti-
vul «Reparaţii capitale străzi cu dotare tehnico-edilitară etapa I – III în municipiul Alba Iulia « 
46 Modificarea HCL nr. 360/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiecti-
vul «Reabilitarea şi extinderea Căminului de persoane vârstnice Alba Iulia. Serviciul social de inter-
es regional«  
47 Modificarea HCL nr. 321/2008 privind însuşirea caracteristicilor tehnico-economice din docu-
mentaţia faza SF+DALI pentru obiectivul Reabilitare Centru Istoric Alba Iulia, Fortificaţia de tip 
Vauban, Căi de acces, iluminat exterior şi mobilier urban zona interioară, municipiul Alba Iulia 
48 Însuşirea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Pasaj superior peste Calea ferată pe 
DN1 Sebeş – Alba Iulia, km 378+0,20, municipiul Alba Iulia 
49 Acceptarea donaţiei făcute către Consiliul local de SC Roşia Montană Gold Corporation SA a 
reţelelor edilitare (drumuri, reţea apă, reţea canal, staţie de pompare şi reţea iluminat public) din 
cartierul «La Recea« 
50 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice de extindere a reţelei de iluminat public în zona 
«Chip« Cartier Ampoi II şi Ampoi III 
51 Aprobarea programului de aprovizionare a spaţiilor comerciale situate în zone din muncipiul 
Alba Iulia cu interdicţie de circulaţie
52 Aprobarea schimbării locaţiilor unor staţii de taxi din municipiului Alba Iulia 
53 Alocarea unor sume de bani din bugetul local al municipiului Alba Iulia pe anul 2009  pentru ac-
tivităţi culturale 
54 Aprobarea structurii de specialitate a comisiei sociale care analizează solicitările de locuinţe pen-
tru tineri destinate închirierii 
55 Aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului local al municipiului Alba Iulia la Asociaţia Fotbal Club 
Unirea 1924 pe anul 2009 
56 Modificarea şi completarea HCL nr. 47/2009 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
local  în  Comisiile  de  administraţie  ale  grădiniţilor  cu  personalitate  jurdică  şi  ale  unităţilor  de 
învăţământ preuniversitar «

Cimpoeş Cornel :  „Această  fiind ordinea de zi,  supun la vot aprobarea ei,  împreună cu 
modificările aduse.”

„Fiind supusă la vot aceasta a fost votată în unanimitate.”

Cimpoeş Cornel : « Putem începe. Înainte de a începe cu proiectul de hotărâre nr. 1 o să dau 
cuvântul d-nei director Teofila Tîr, pentru a prezenta raportul Curţii de Conturi. Dacă sunteţi de 
acord să ne spună câteva cuvinte. Pentru că are multe treburi de rezolvat şi nu poate să mai stea dau 
cuvântul d-lui Todoran, pentru că vrea să ne anunţe ceva.«

Todoran Radu : «Dragi colegi, după cum, poate ştiţi, m-am angajat pentru un contract cu 
Primăria Sebeş şi începând din data de 16 martie am devenit administrator sau city manager, sau 
cum credeţi dumneavoastră că îi spune; în virtutea faptului că voi acţiona de acum în municipiul 
Sebeş şi probabil voi fi implicat în nişte proiecte, nu aş vrea să mai rămân şi în Consiliul local Alba, 
pentru că s-ar putea crea diverse interpretări, că de ce am făcut acolo şi nu am făcut aici; oamenii de 
aici au investit o anume încredere în mine şi  poate că eforturile mele, fiind acum acolo, vor fi mai 
mari în direcţia aceea; nu există incompatibilitate clară, dar cred că este mai bine aşa din punctul 
meu de vedere, să îmi dau demisia din Consiliul local. Mi-a făcut deosebită plăcere să lucrez cu 
dumneavoastră,  cu toată  lumea,  nu am nici  un fel  de alt  motiv,  decât cel  pe care l-am spus la 
început; sper ca pe viitor să lucrăm împreună şi cine ştie nu peste mulţi ani să vedem o aglomerare 



urbană Alba -  Vinţ – Sebeş – Teiuş, etc. Eu vă mulţumesc şi vă doresc toate cele bune.«
Bărdaş Horea : « D-le preşedinte, putem să îi dăm ceva, d-lui Todoran ca să ţină minte că a 

fost consilier în Alba.«
Cimpoeş Cornel : «Da, vă rog.«
Bărdaş Horea : «O să îi înmânez legitimaţia de consilier.«
D-l Todoran a părăsit sala de şedinţe, urmând să îşi depună demisa la biroul d-lui secretar, 

Marcel Jeler. În sală au rămas 17 consilieri. 
Cimpoeş Cornel : «Şi acum o să dau cuvântul d-nei Teofila Ţîr, pentru a prezenta raportul 

Curţii de Conturi pe anul 2008. Aş dori să se consemneze în procesul verbal acest lucru.«
Teofila Ţîr : « În data de 12 martie 2009 am primit de la Curtea de Conturi raportul controlului 
efectuat în decursul anului 2008, referitor la anul financiar 2007. Dacă cineva doreşte să îl xeroxeze, 
cu ceea mai mare plăcere, îl dau la toată lumea, nu este nici un secret, dar vă citesc mai pe scurt 
doar  recomandările  controlului  care  se  adresează  în  mod  special  Consiliului  local  :  «  Pentru 
îmbunătăţirea activităţii  de ansamblu în toate  sectoarele  în  care  organul  executiv  îşi  desfăşoară 
activitatea,  recomandăm  Consiliului  local  al  municipiului  Alba  Iulia  să  dispună  următoarele  : 
măsuri  de  creştere  a  gradului  de  colectare  a  veniturilor  proprii,  concomitent  cu  încasarea  mai 
accelerată a debitelor  din lista de rămăşiţă  (drepturi  constatate din anii  precedenţi)  de la  finele 
anului 2007; aplicarea prevederilor legale privind executarea silită, în cazul creanţelor bugetare a 
căror termen de încasare a fost depăşit; corelarea încasărilor efective cu prevederile aprobate în 
bugetul local, în cazul depăşirilor prevederilor aprobate, cu scopul de a se asigura o imagine reală a 
bugetului  local  al  instituţiei;  măsuri  de  cunoaştere  de  către  personalul  cu  atribuţii  financiar  – 
contabile a reglementărilor legale ce privesc domeniul execuţiei cheltuielilor şi aplicarea întocmai a 
lor; măsuri de cunoaştere de către personalul cu atribuţii fiscale a reglementărilor legale  ce privesc 
domeniul stabilirii, urmăririi şi încasării veniturilor şi aplicarea întocmai a lor. În concluzie, urmare 
a faptului că neregulile şi abaterile cu caracter financiar – contabil au fost rezolvate operativ în 
timul  controlului,  s-a  acordat  descărcare  de  gestiune  asupra  Contului  anual  de  execuţie  şi  a 
bilanţului contabil al municipiului Alba Iulia, aferent anului bugetar 2007.« Acum aş dori să mă 
opresc puţin şi să vă explic despre ce nereguli şi abateri se vorbeşte : din punct de vedere financiar – 
contabil, controlul a descoperit 2 aspecte : unul  dintre ele, din aspectele respective, este faptul că 
din greşală s-au strecurat 2 persoane din cadrul Poliţiei Comunitare cu salariu de merit, aceasta a 
fost o greşală; un alt aspect a fost faptul că s-a acordat acest spor de dispozitiv de 25% personalului 
de la Poliţia Comunitară până încă nu ajunsese sentina la noi, sentinţa definitivă. Atunci am luat 
măsuri  de  reţinere  de  bani,  dar  acum  procesul  este  câştigat,  sentina  este  în  favoarea  Poliţiei 
Comunitare. Acestea au fost problemele financiar -contabile. Este adevărat că, Curtea de Conturi 
trebuie să facă recomandări; deci dacă sunteţi interesaţi eu vi-l xeroxez şi vi-l pun la dispoziţie.«
Cimpoeş Cornel : «Vă mulţumesc. Să trecem la ordinea de zi, la proiectul de buget.«

1Aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2009
Se dă cuvântul d-nului consilier Rotar Marius care prezintă raportul de avizare din partea 

Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice, comerţ .
Rotar Marius  : „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 

privinţa adoptării acestuia .”
Cimpoeş Cornel : «Bănuiesc că fiecare l-a studiat, dacă aveţi obiecţiuni la acest proiect, v-aş 

ruga să spuneţi, dacă nu supun la vot. Dau cuvântul d-nei Teofila Ţîr pentru a ne mai spune câteva 
cuvinte, referitor la acest proiect.«

Teofila Ţîr : «Ştiu că doar acum v-au survenit aceste materiale; ele reprezintă nişte grafice. 
Aş vrea doar să vă spun că primul grafic reprezintă situaţia cheltuielilor Consiliului local aferente 
anului 2009, o să vedeţi pe culoarea albastră cheltuielile cu angajaţii.  Vă spun că aceste cheltuieli 
sunt împărţite astfel : 28% învăţământ...etc în condiţiile în care, cred că şi dumneavoastră ştiţi, au 
fost câştigate acele procese, cu sporul de dispozitiv de 25%, unde este o majorare de 25% aplicată la 
salar din anul 2009, plus sumele aferente anului 2005 -2008. În aceste condiţii este acest procentaj 
al aparatului propriu şi al serviciilor publice. De altfel anul trecut când nu au existat aceste influenţe 



procentul era situat undeva în jur de 8%. Dacă mai aveţi întrebări, vă stau la dispoziţie.«
Cimpoeş Cornel : «Dacă nu mai există nici o dicuţie supun la vot.«
Baco Mihai : « Alaltăieri a apărut o ordonanţă de Guvern prin care vor fi plătite de către 

avocaţi, executori judecătoreşti şi notari impozite de 25% din încasări. Eu aşa ceva nu am văzut 
niciodată.«

Şinar Anuţa : «Din impozit nu din veniturile încasate. La un moment dat au fost din venituri 
şi acum se i-a din tot. Taxa de timbru va reveni şi 25% impozit din impozitele aferente.«

Hava Mircea : « Eu azi de dimineaţă am sunat, pentru că nu înţelegeam acest aspect, dar mi 
s-a spus că taxa de timbru, s-au cum îi spunea, vine înapoi la noi; aceea cu...«

Şinar Anuţa : «Atât vine, cele notariale nu vine.«
Hava Mircea : «Ba da.«
Şinar Anuţa : «Nu.«
Hava Mircea : «O să vezi că vin.«
Rotar Marius : «Cele notariale ar fi bine să vină înapoi la noi.«
Cimpoeş Cornel : «Mai aveţi ceva d-le Baco?«
Baco Mihai : «Nu, nu.«
Cimpoeş Cornel : «Supun la vot aprobarea prezentului proiect de hotărâre.«
«Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 69/2009

2  Aprobă  acordarea  tichetelor  cadou  personalului  din  învăţământul  preuniversitar  prin 
centrele  bugetare  din  municipiul  Alba  Iulia  şi  pentru  personalul  din  aparatul  de  specialitate  al 
Primarului şi serviciilor publice subordonate Consiliului local 

Se dă cuvântul d-nului consilier Rotar Marius care prezintă raportul de avizare din partea 
Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice, comerţ .

Rotar Marius : „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia .”

Hava Mircea : « Ce tichete la aparatul de specialitate? Dar sunt bani de aşa ceva? Pentru 
tichete de masă? «

Bărdaş Horea : « Nu sunt tichete de masă că zice tichete cadou personalului din învăţământ 
şi aparatul de specialitate pentru două evenimente.«

Hava Mircea : « Poate cel mai frumos eveniment ar fi să rămânem toţi. Poate ar fi chiar cel 
mai furmos eveniment. Eu vă spun cinstit că aceste chestiuni trebuie discutate cu cei de la sindicat 
şi dacă tot aşa o întindem cred că o să facem treaba asta, o să vă chem în judecată; o să mă doară 
sufletul, ar fi cea mai mare prostie să se întâmple să plece să plece cineva acasă, şi aşa nu sunt 
mulţi, că şi aii e o chestie că aici sunt prinse şi persoanele cu handicap, însoţitori sau cum se cheamă 
(180-200) la care le plătim şi la accea indeminizaţiile, că sunt tot angajaţi; ai 400 pe care trebuie să 
îi plăteşti la care se adaugă si aceea. Nu este nici o problemă, că orice hotărâre de consiliu se poate 
corecta.«

Ţîr Teofila : « Şi anul trecut s-au dat. Atât la învăţământ cât şi la aparatul de specialitate. Au 
fost pentru 4 evenimente. Acum am redus la 2 evenimente.«

Cornea Vasile : « Sunt 2 milioane, d-le Primar.«
Baco Mihai : « Eu sunt de acord, dar să vedem de unde vom strânge bani aceştia. Că la asta 

nu va uitaţi, că deja a crescut şomajul cu 3000 de oameni. Nu are privatul nu are statul. Cam aşa 
este.«
Hava Mircea : « Drepturile salariale în primărie, în mod normal în orice instituţie degenul asta, 
drepturile salariale trec de 50%. Acesta este sistemul dincolo şi poate de accea ne uităm în zona 
respectivă. Dar este mult 50%. Şi noi vrem să ajungem acolo dar nu ştiu cum se întâmplă că tot mai 
tare ne cetrifugăm. Cum ne apropiem mai tare se întâmplă să ne cetrifugăm. Nu ştiu cum, pentru că 
nu am învăţat regulile fizice. Dar o să vedem. Banii nu sunt mulţi. Făcută o medie a veniturilor din 
primărie, arată că salariile sunt de rahat. Asta trebuie să vă spun. Plus încă o chestiune, lumea a 



început să plece la început, dar acum nu mai pleacă. Şi în general au plecat cei care au învăţat câte 
ceva. Au zis sărut-mana şi au plecat. Ţara este ca şi un bolnav de diabet şi noi îi dăm zahăr. Dar nu 
avem altă soluţie. Cei drept toată lumea discută dar nu ştie nimic. O să mai avem nişte dezbateri, o 
să le discutăm în comisie, legate de multe lucruri care se întâmplă, în orice caz ceea ce vreau să vă 
rog să fiţi foarte atenţi şi ponderaţi, chiar dacă ne scapă un proiect de hotărâre cu nu ştiu ce.  Toate 
lucrurile le-am făcut pentru că am crezut în ele şi trebuie să credem.Acum Paştele şi Crăciunul 
trebuie să fie, nu renunţăm niciodată; dar mă refer la sărbătorile oraşului, nu putem renunţa la toate 
şi să intrăm cu capul în nisip, nu este cazul încă. Mai avem 2 reviste pe care le finanţăm, o să 
rămânem în continuare, dar la restul o să strângem şurubul cât se poate de tare. Îi fac atenţi pe cei 
care  vin  că  au  nu ştiu  ce  program cu  comunitatea  europeană  să  se  ducă  să  vadă  clădirile  din 
Bruxelles, foarte bine, este interesat dar de mine nu mai trece. Vă spun cinstit că dacă trece aşa ceva 
eu vă execut. Nu există bani în bugetul pe care dumneavoastră tocmai l-aţi aprobat. Va fi foarte, 
foarte greu. Încercăm să vedem ce putem face şi cu clubul sportiv, vrem să ne asociem cu clubul 
Unirea şi cu Consiliul Judeţean; nu mai dăm atâţia bani; 10 milioane colo, 50 de milioane colo, la 
campionatul de box, de....., toate sunt frumoase şi interesante dar măcar anul acesta să înţelegem un 
pic că nu se poate. Unde se poate dăm, şi unde am făcut deja tradiţie trebuie să nu spargem tradiţia, 
indiferent dacă suntem mai bogaţi sau mai săraci. Nu stăm atât de rău cum cred alţii şi nu cred că 
vom sta. Avem deja liste de la societăţi, astăzi le voi da d-nei Şinar, că dacă dicutăm de buget să 
discutăm.....nu numai şapte pud-uri sau că îşi face unul coteţ fără aprobare. Văd că aceasta este 
marea noastră problemă, a Consiliului local, că îşi face ală casă şi că cine o umbreşte. Şi acolo 
regulamentul este clar. Şi astăzi o să vedeţi noul regulament. Legat de buget nu suntem chiar aşa de 
rău. Mai avem nişte bani pe programme, care o să vină din altă parte, avem programme de 11,5 
mil.de  euro,  este   foarte  fericit,  foarte  frumos,  dar  gândiţi-vă  că  trebuie  să  avem  cash câteva 
milioane. O să vedem cum o să le rezolvăm. Ieri am discutat cu ministrul Pogea ca să găsim soluţia 
TVA-ului. Pentru că dacă noi plătim TVA-ul acum şi îl încasăm la sfârşit, peste 2 ani de zile sunt 
câteva milioane de euro pe care am putea să le rezolvăm într-o chestie directă, dar la ora asta cu 
băncile nu putem discuta că ne jupoaie. Iar a fost o politică imbecilă, ştim foarte bine că dăm bani 
pentru austrieci sau pentru nu ştiu cine ca lumea să se simtă bine. Asta a fost politică, dar acum s-a 
închis. Sperăm că acum promisiunile  legate de CEC şi de celelalte, să le capitalizăm şi să devină 
nişte bănci cu care să putem discuta; mai ales cei care avem proiecte; sper să se întâmple. Nu vă 
ascund, ştiţi prea bine de cele 6 sau 7 proiecte care sunt prezentate aici şi care se vor ridica la sume 
mai mari. Este foarte bine că aducem bani dar trebuie......cum să vă spun, contractele sunt semnate, 
am făcut şi un pariu, că dacă nu se întâmplă ceva vor fi contracte semnate de 1 mld de euro, dar la 
execuţie o să fie 1 mil, 2 mil de euro. Banii aceştia trebuie să circule. Nu ştiu cine are curajul să se 
pună cu proiectele acestea mari, să pună bani şi apoi să aştepţi să se învârtă roata. Trebuie să fim un 
pic mai strânşi pentru că aşa este anul acesta. Bani de la mătuşa europa tragem cât mai mult, dar nu 
vrem să fie bani virtuali. Şi aici va trebuie să ne descurcăm. Cam astea sunt. Oricum vreau să am o 
discuţie cu dumneavoastră sinceră. Aşa trebuie să fie discuţiile. Am făcut lucruri bune împreună cu 
dumneavoastră; chiar dacă s-a cârcotit; chiar dacă datorită unelor cârcoteli am fost la DNA şi am 
scris câte un extemporal, cred că până la urmă o să-mi placă să fiu acolo, ba ca martor, ba ca... încep 
să ştiu. Toate chestiunile astea vin din neînţelegeri sau din chestiuni politice dintr-astea tembele. Nu 
vă cer să ne unim în idealuri, în ...dar să fim deschişi la lucrurile acestea. Vreau să discutăm despre 
ceea ce înseamnă fotbal, o să discutăm despre ce vreţi dumneavoastră, în modul cel mai seriso, nu 
în ideea faceţi ce vreţi. Nu că dacă fac, fac ce vreau. Noi suntem aici într-un sistem care cuprinde 
legislativul şi executivul.  Sunt unele probleme cu impozitele societăţilor. Trebuie să discut cu d-na 
Şinar. Deja ne-au scris că sunt în situaţie nenorocită. Au 500 de oameni. Este o problemă.  Acum 
vom măsura, cât înseamnă asta, cât... că dacă o să fie 500 de euro sau 1000 de euro diferenţă o să 
spunem ..d-le lasă-ne în pace; dar sunt societăţi, cum este Recordul care au 465 de oameni, care 
sunt din judeţ, ce vom face? Contribuim să plece acasă sau îi ţinem aici. Sunt o grămadă de lucruri 
pe care trebuie să le discutăm. Dar nu vă speriaţi că ar fi chiar aşa de negru dracu pe cum pare. 
Trebuie să o hotărâm împreună şi să îi ţinem piept împreună la chestiuni de genul acesta. Ştiţi prea 
bine că ţin mult la banii oraşului dar sunt lucruri care trebuiesc făcute. Sunt multe lucruri de făcut, o 



să intrăm anul acesta şi pe proiectul operaţional cu apă şi canal unde sunt vreo 26 de milioane 
pentru municipiu, care iarăşi ne crează nişte obligaţii, obligaţii în sensul de a derula banii, pentru că 
cei care cunoaşteţi Sapard-ul ştiţi foarte bine că aceasta este prima regulă a Europei, pune tu primul 
şi apoi pun şi eu şi îţi dau şi înapoi. Ce pui? Noi avem şi ne descurcăm, dar restul...? Sunt lucrurile 
acestea destul de urâte la care trebuie să medităm în cele din urmă.«
Cimpoeş Cornel : « Mai are cineva ceva de spus. Rămâne proiectul aşa cum a fost prezentat.«
Pleşa Gabriel : « Aş propune să îl votăm cu amendamentul « Dacă nu vor fi bani în momentul 
respectiv, nu se vor acorda«. «
Bărdaş Horea : « Eu pentru angajaţii din primărie votez. «
Cimpoeş Cornel : « Supun la vot, cine este pentru?«
Hava Mircea : « Sper că se va înţelege şi chestia cu învăţământul, că din 4 sau făcut 2. Nimeni nu a 
dat atâta. Anul trecut am putut să dăm , anul viitor dacă o să putem o să dăm mai mult. O să vedem, 
până anul viitor se rezolvă şi cu descentralizarea şi o să vedem cum facem. «
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 16 voturi pentru şi o abţinere – Baco Mihai.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 70/2009

3 Aprobarea docuemntaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii asupra instalaţiilor  electrice ale 
clădirii  Colegiului  Naţional  HCC  Alba  Iulia  în  vederea  realizării  de  reparaţii  capitale  pentru 
instalaţia electrică de iluminat la Colegiul Naţional HCC, str. 1 Decembrie 1918, nr. 83, Alba Iulia 
Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre si raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-nului consilier Baco Mihai care prezintă raporul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai  :  «  Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de  hotărâre  şi  nu  avem obiecţiuni  în 
adoptarea acestuia.«
Cimpoeş Cornel : « Dacă sunt discuţii, supun la vot.«
« Fiind supus la vot s-a votat cu 17 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 71/2009

4 Aprobarea documentaţiei tehinco-economice, fază studiu de fezabilitate pentru obiectivul « Studiu 
de fezabilitate – extindere Şcoala generală cu clasele I – VIII Bărăbanţ«
Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre si raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-nului consilier Baco Mihai care prezintă raporul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai  :  «  Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de  hotărâre  şi  nu  avem obiecţiuni  în 
adoptarea acestuia.«
Cimpoeş Cornel : « Dacă sunt discuţii,  dacă nu supun la vot.«
« Fiind supus la vot s-a votat cu 17 voturi pentru.«

 S-a adoptat Hotărârea nr. 72/2009

5Aprobarea gratuităţii transportului public local de persoane prin curse regulate.
Se dă cuvântul d-lui Oliviu Gaşpar care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul d-lui consilier Rotar Marius care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului local  de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Rotar  Marius  :  „Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de  hotărâre  şi  nu  avem obiecţiuni  în 
privinţa adoptării acestuia.”
Cimpoeş Cornel : „Discuţii? Dacă nu sunt, supun la vot aprobarea prezentului proiect de hotărâre.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”



S-a adoptat Hotărârea nr. 73/2009

6Aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Olteniei, 
nr.17
Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Bărdaş Horea care prezintă avizul din partea Comisiei Consiliului 
local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bărdaş Horea : « Comisia a avizat favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării prezentei hotărâri.«
Inurean Ioan : « Comisia a propus preţul de 35 de euro/mp+TVA.«
Cimpoeş Cornel : « Dacă sunt de acord cu preţul propus şi dacă nu sunt discuţii, supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 74/2009

7Aprobarea  acordării unor sume de bani cu titlu de despăgubire
Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul   d-lui consilier Bărdaş Horea care prezintă avizul din partea Comisiei Consiliului 
local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bărdaş Horea : « Comisia a avizat favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării prezentei hotărâri.«
Inurean Ioan : « Este vorba de suma de 1115,51 lei.«
Cimpoeş Cornel : « Dacă sunt întrebări? Supun la vot.«
« Fiind supus la vot s-a votat cu 17 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 75/2009

8Aprobarea scutirii la plata redevenţei datorate de către S.C.MONOLIT S.R.L.în baza contractului 
de asociere nr. 72/2006.
Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul   d-lui consilier Bărdaş Horea care prezintă avizul din partea Comisiei Consiliului 
local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bărdaş Horea : « Comisia a avizat favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării prezentei hotărâri.«
Cimpoeş Cornel : « Întrebări? Supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 76/2009

9Aprobarea  prelungirii  termenului  de  execuţie  a  lucrărilor  de  amenajare  începute  în  baza 
contractului  de asociere nr.  24313/2007 încheiat  între  Consiliul  Local  Alba Iulia şi  S.C.SPORT 
ARENA S.R.L.
Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul   d-lui consilier Bărdaş Horea care prezintă avizul din partea Comisiei Consiliului 
local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bărdaş Horea : « Comisia a avizat favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării prezentei hotărâri.«
Cimpoeş Cornel : « Dacă sunt discuţii? Dacă nu, supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 77/2009



10Aprobarea  încheierii  unui  act  adiţional  la  contractul  de  asociere  nr.  71/2005  încheiat  între 
Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi S.C.THE BEST STAR S.R.L.
Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre.
Inurean Ioan : „Se renunţă la o parte din contract, la acela unde se vroia să se facă ringul acela de 
maşinuţe. El a făcut partea din interior.”
Se dă cuvântul   d-lui consilier Bărdaş Horea care prezintă avizul din partea Comisiei Consiliului 
local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bărdaş Horea : « Comisia a avizat favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării prezentei hotărâri.«
Bărdaş Horea : „Este dintre puţinii care au făcut ceva acolo.”
Cimpoeş Cornel : „Întrebări dacă aveţi? Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 78/2009

11Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (construcţie şi teren) situat în Alba Iulia, 
str.Tudor Vladimirescu, nr.14.
Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul   d-lui consilier Bărdaş Horea care prezintă avizul din partea Comisiei Consiliului 
local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bărdaş Horea : « Comisia a avizat favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării prezentei hotărâri.«
Inurean Ioan : « Comisia a  propus preţul de 125.500 Euro plus TVA.«
Cimpoeş Cornel : « Dacă aveţi întrebări?»
Baco Mihai : « Mi se pare un pic preţul cam mare.«
Inurean Ioan : « Evaluarea a fost refăcută şi acesta a fost preţul.«
Baco Mihai : « Acum piaţa imobiliară s-a dus dracu. Asta a fost acu 2 ani.«
Inurean Ioan : « S-a refăcut evaluarea şi vom încerca.«
Hava Mircea : « Ce să încerci? Asta este evaluarea.«
Inurean Ioan : « Nu că încerc...«
Hava Mircea : « Am cerut reevaluarea şi asta să fie proaspătă. Nu aş fi putu să cred că după tot ceea 
ce înseamnă piaţa imobiliară, nu numai în Alba ci în toată România, că expertul îi pune acelaş preţ.«
Rotar Marius : « D-le Primar, eu nu cred că s-a făcut o nouă expertiză. Cred că a luat-o pe aceea 
veche şi a pus-o acum.«
Baco Mihai : « La ora actuală dacă noi găsim undeva în Alba să se dea cu 200 EURO/mp eu îl .....«
Şinar Anuţa : « Şi la noi sunt multe reevaluări. Vreau să vă spun că în opinia Curţii de Conturi nu 
este luată în seamă nici una care merge în jos, pentru că ne-au spus că o să ne ia banii înapoi. Şi le-
am  spus că nu au nici un temei legal. Noi avem în urma lor procese. Sunt nişte chestii care le 
tragem după accea. Ei vin şi supun că aşa văd.«
Hava Mircea : « De exemplu cei de la Mureş cu parcările, trebuie să plătească TVA-ul.«
Şinar Anuţa : « Cu cei de la Mureş avem 3 procese.«
Hava Mircea : « Aşa ceva nu este normal.«
Baco Mihai : « De asta ţara asta merge cum merge. De exemplu o firmă care are de încasat de la 
Statul Român 38 de mld.lei e acum blocat contul.«
Hava Mircea : « Vom merge pe licitaţie şi vom vedea.«
Cimpoeş Cornel : « Dacă mai sunt şi alte discuţii? Supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 79/2009



12 Revocarea HCL nr. 194/2007, a HCL nr. 261/2007 şi aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 
unor terenuri pentru amplasare chioşcuri difuzare presă
Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul   d-lui consilier Bărdaş Horea care prezintă avizul din partea Comisiei Consiliului 
local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bărdaş Horea : « Comisia a avizat favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării prezentei hotărâri.«
Inurean Ioan : « Este vorba de chioşcurile de la Rodipet.«
Cimpoeş Cornel : « Discuţii? Dacă nu sunt supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 80/2009

D-l consilier Dîrloşan Dorin părăseşte sala de şedinţe.

13 Aprobarea  prelungirii  termenului  contractului  de  închiriere  nr.  17272/1998  încheiat  între 
Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi S.C.ELIZA IMPEX S.R.L
Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul   d-lui consilier Bărdaş Horea care prezintă avizul din partea Comisiei Consiliului 
local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bărdaş Horea : « Comisia a avizat favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării prezentei hotărâri.«
Cimpoeş Cornel : « Întrebări? Dacă nu sunt, supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 16 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 81/2009

14Aprobarea  prelungirii  termenului  contractelor  de  închiriere  nr.  942/2001  şi  nr.  7021/2002 
încheiate  între  Consiliul  Local  al  municipiului  Alba  Iulia  şi  S.C.  NEW AGE ADVERTISING 
AGENCY S.R.L.
Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul   d-lui consilier Bărdaş Horea care prezintă avizul din partea Comisiei Consiliului 
local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bărdaş Horea : « Comisia a avizat favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării prezentei hotărâri.«
Cimpoeş Cornel : « Dacă aveţi întrebări? Dacă nu sunt, supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 16 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 82/2009

15 Rectificarea anexei la HCL nr.443/2008 privind stabilirea tarifelor de bază ale chiriilor pentru 
spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă şi unele terenuri.
Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul   d-lui consilier Bărdaş Horea care prezintă avizul din partea Comisiei Consiliului 
local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bărdaş Horea : « Comisia a avizat favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării prezentei hotărâri.«
Cimpoeş Cornel : « Discuţii? Supun la vot.«



« Fiind supus la vot s-a votat cu 16 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 83/2009

16Aprobarea unui schimb de imobile (terenuri) între Consiliul local al municipiului Alba Iulia şi SC 
ALBA CONS S.A.
Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul   d-lui consilier Bărdaş Horea care prezintă avizul din partea Comisiei Consiliului 
local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bărdaş Horea : « Comisia a avizat favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării prezentei hotărâri.«
Cimpoeş Cornel : « Întrebări, dacă sunt? Supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 16 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 84/2009

A revenit în sală d-l consilier Dîrloşan Dorin.

17Aprobă transmiterea în administrarea Consiliului Judeţean Alba a unor terenuri din zona centrală 
a municipiului.
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul   d-lui consilier Bărdaş Horea care prezintă avizul din partea Comisiei Consiliului 
local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bărdaş Horea : « Comisia a avizat favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării prezentei hotărâri.«
Cimpoeş Cornel : « Dacă sunt întrebări? Supun la vot.«
« Fiind supus la vot, prezentul proiect s-a votat cu 17 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 85/2009

18Aprobarea Masterplanului proiectului „Sistem de management integrat  al  deşeurilor  solide în 
judeţul Alba” şi a „Listei de investiţii rezultată în urma prioritizării pe o perioadă de 30 de ani”
Se dă cuvântul d-lui Mircea Rusu care prezintă proiectul de hotărâre. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Bărdaş Horea care prezintă raportul de avizare din partea  Comisiei 
Consiliului Local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bărdaş  Horea  :  „Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre  şi  nu avem obiecţiuni  în 
privinţa adoptării acestuia.”
Cimpoeş Cornel : „Dacă sunt discuţii? Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 86/2009

19Modificarea art. 1 din HCL nr. 455/2008 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local 
pentru Asociaţia „Solidaritatea Socială Alba” pentru anul 2009
Se dă cuvântul d-nei Adela Cristescu care prezintă proiecul de hotărâre.
Se dă cuvântul d-lui consilier Cornea Vasile care prezintă raportul de avizare din partea  Comisiei 



Consiliului local  pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, 
sport, agrement şi turism.
Cornea Vasile  :  „Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre  şi  nu avem obiecţiuni  în 
privinţa adoptări acestuia.”
Cimpoeş Cornel : „Întrebări? Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 87/2009

20 Modificarea HCL nr. 280/2008 privind stabilirea situaţiilor deosebite în care se află persoanele 
din municipiul Alba Iulia care pot primi ajutoare de urgenţă în baza anchetei sociale care confimă 
situaţiile deosebite
Se dă cuvântul d-nei Adela Cristescu care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul d-lui consilier Cornea Vasile care prezintă raportul de avizare din partea  Comisiei 
Consiliului local  pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, 
sport, agrement şi turism.
Cornea Vasile  :  „Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre  şi  nu avem obiecţiuni  în 
privinţa adoptări acestuia.”
Cimpoeş Cornel : „Dacă aveţi întrebări? Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 88/2009

21 Modificarea şi completarea HCL nr. 459/2008 privind încheierea unui contract de asociere cu 
Filantropia  Ortodoxă  pentru  „Serviciul  socio-medical  de  îngrijire  la  domiciliu  a  persoanelor 
vârstnice Alba Iulia”
Se dă cuvântul d-nei Adela Cristescu care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul Se dă cuvântul d-lui consilier Cornea Vasile care prezintă raportul de avizare din 
partea   Comisiei  Consiliului  local   pentru  activităţi  ştiinţifice,  învăţământ,  cultură,  sănătate, 
protecţie socială, culte, sport, agrement şi turism.
Cornea Vasile  :  „Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre  şi  nu avem obiecţiuni  în 
privinţa adoptări acestuia.”
Cimpoeş Cornel : „Întrebări? Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

A-a adoptat Hotărârea nr. 89/2009

22Expertiza tehnică în dosar nr. 1967/176/2007 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia.
Se dă cuvântul d-nei Groza Aurica care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul d-lui  consilier Bărdaş Horea care prezintă avizul din partea Comisiei Consiliului 
local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bărdaş Horea : « Comisia a avizat favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării prezentei hotărâri.«
Cimpoeş Cornel : « Dacă sunt întrebări? Dacă nu, supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 90/2009



23Expertiza tehnică în dosar nr. 5749/176/2008 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia.
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre.
Aurica Groza : „Propunerea este de neînsuşire a expertizei.”
Se dă cuvântul d-lui  consilier Bărdaş Horea care prezintă avizul din partea Comisiei Consiliului 
local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bărdaş Horea : « Comisia a avizat favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării prezentei hotărâri sub forma prezentată în proiect.«
Cimpoeş Cornel : „Dacă sunt discuţii? Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 91/2009

24Expertiza tehnică în dosar nr. 373/176/2009 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia.
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre.
Aurica Groza : „Propunerea noastră este tot de neînsuşire a prezentei expertize.”
Se dă cuvântul d-lui  consilier Bărdaş Horea care prezintă avizul din partea Comisiei Consiliului 
local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bărdaş Horea : « Comisia a avizat favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării prezentei hotărâri.«
Cimpoeş Cornel : „Dacă aveţi nelămuriri? ...Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 92/2009

25Expertiza tehnică în dosar nr. 1305/176/2008 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia.
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre.
Aurica Groza : „Propunerea noastră este de neînsuşire a prezentei expertize.”
Se dă cuvântul d-lui  consilier Bărdaş Horea care prezintă avizul din partea Comisiei Consiliului 
local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bărdaş Horea : « Comisia a avizat favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării prezentei hotărâri sub forma prezentată în proiect .«
Cimpoeş Cornel : „Dacă aveţi întrebări? ...Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 93/2009

26Expertiza tehnică în dosar nr. 548/176/2009 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre.
Aurica Groza : „Propunerea noastră este de neînsuşire a prezentei expertize.”
Se dă cuvântul d-lui  consilier Bărdaş Horea care prezintă avizul din partea Comisiei Consiliului 
local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bărdaş Horea : « Comisia a avizat favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării prezentei hotărâri sub forma prezentată în proiect .«
Cimpoeş Cornel : „Dacă aveţi întrebări? ...Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”



S-a adoptat Hotărârea nr. 94/2009

27Expertiza tehnică în dosar nr. 5735/176/2007 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
Se dă cuvântul d-nei Groza Aurica care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul d-lui  consilier Bărdaş Horea care prezintă avizul din partea Comisiei Consiliului 
local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bărdaş Horea : « Comisia a avizat favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării prezentei hotărâri sub forma prezentată în proiect .«
Cimpoeş Cornel : „Întrebări? Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 95/2009

28Acceptarea donaţiei făcută către Consiliul local a unor imobile (terenuri) în zona „La Recea”
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre.
Aurica Groza : „Aici dacă îmi permiteţi, este vorba de o preluare a unui teren care are sarcină, 
superficie, pentru electrica. I-am întrebat dacă renunţă la această superficie, şi dânşii mi-au spus că 
renunţă numai în anumite condiţii, dacă nu li se mai percepe nici un fel de taxă judiciară. Ei au 
acolo toată reţeaua electrică subterană.”
Se dă cuvântul d-lui  consilier Bărdaş Horea care prezintă avizul din partea Comisiei Consiliului 
local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bărdaş Horea : « Comisia a avizat favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării prezentei hotărâri .”
Cimpoeş Cornel : „Dacă sunt întrebări?...Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 96/2009

29Acceptarea donaţiei făcută către Consiliul local a unor imobile (terenuri) în zona „Orizont”.
Se dă cuvântul d-nei Aurica groza care prezintă proiectul de hotărâre.
Aurica Groza : „Este vorba tot de o donaţie.”
Se dă cuvântul d-lui  consilier Bărdaş Horea care prezintă avizul din partea Comisiei Consiliului 
local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bărdaş Horea : « Comisia a avizat favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării prezentei hotărâri .”
Cimpoeş Cornel : „Întrebări? Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 97/2009

30Acceptarea  donaţiei  făcută  către  Consiliul  local  a  unor  imobile  (terenuri)  în  zona  „Dealul 
Furcilor”
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul d-lui  consilier Bărdaş Horea care prezintă avizul din partea Comisiei Consiliului 
local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bărdaş Horea : « Comisia a avizat favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 



privinţa adoptării prezentei hotărâri .”
Cimpoeş Cornel : „Dacă sunt întrebări? Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 98/2009

31Acceptarea donaţiei făcută către Consiliul local de către Bocşa Gheorghe Florin şi Roş Ioan în 
Oarda
Se dă cuvântul d-nei Aurica groza care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul d-lui  consilier Bărdaş Horea care prezintă avizul din partea Comisiei Consiliului 
local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bărdaş Horea : « Comisia a avizat favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării prezentei hotărâri .”
Cimpoeş Cornel : „Dacă sunt nelămuriri? Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 99/2009

32 Transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului (teren) situat în Alba 
Iulia, str. Oborului, Parohiei Române Unite cu Roma Greco Catolică Alba Iulia II.
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul d-lui  consilier Bărdaş Horea care prezintă avizul din partea Comisiei Consiliului 
local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bărdaş Horea : « Comisia a avizat favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării prezentei hotărâri .”
Cimpoeş Cornel : „Dacă sunt întrebări? Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 100/2009

33Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Calea Moţilor.
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul d-lui  consilier Bărdaş Horea care prezintă avizul din partea Comisiei Consiliului 
local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bărdaş Horea : « Comisia a avizat favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării prezentei hotărâri .”
Cimpoeş Cornel : „Discuţii? Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 101/2009

34 Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Gladiolelor.
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul d-lui  consilier Bogăţan Ioan care prezintă avizul din partea Comisiei Consiliului 



local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bogăţan Ioan :  « Comisia a avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi  nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării prezentei hotărâri .”
Cimpoeş Cornel : „Discuţii? Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 102/2009

35Solicitare adresată Consiliului Judeţean şi Prefecturii Alba pentru promovarea unui proiect de 
hotărâre de Guvern privind transmiterea unor imobile (terenuri) din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale în proprietatea municipiului Alba Iulia.
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul d-lui  consilier Bogăţan Ioan care prezintă avizul din partea Comisiei Consiliului 
local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bogăţan Ioan :  « Comisia a avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi  nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării prezentei hotărâri .”
Cimpoeş Cornel : „Întrebări? Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 103/2009

36Însuşirea parţială a documentaţiei de parcelare a imobilului înscris în CF 6611 Alba Iulia. 
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre.
Aurica Groza : „Este vorba de cel cu schimbul de teren.”
Se dă cuvântul d-lui  consilier Bogăţan Ioan care prezintă avizul din partea Comisiei Consiliului 
local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Bogăţan Ioan :  « Comisia a avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi  nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării prezentei hotărâri .”
Cimpoeş Cornel : „Discuţii? Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 104/2009

37Aprobarea  Acordului  de  asociere  al  Consiliului  Local  al  municpiului  Alba  Iulia  cu  Uniunea 
Scriitorilor din Romania, Filiala Alba – Hunedoara, in vederea editarii revistei "Discobolul”
Cimpoeş Cornel : „Cred că aţi citit acest proiect de hotărâre, comisia ?”
Se dă cuvântul d-lui consilier Rotar Marius care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului local  de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Rotar  Marius  :  „Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de  hotărâre  şi  nu  avem obiecţiuni  în 
privinţa adoptării acesteia.”
Cimpoeş Cornel : „Dacă nu sunt întrebări, supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 105/2009



38 Modificarea şi completarea Regulemantului local de urbanism al Planului urbanistic general al 
municipiului Alba Iulia.
Se dă cuvântul d-nei arhitect Călin Hedviga care prezintă proiectul de hotărâre.
Călin Hedviga : „Îmi permiteţi o precizare. Aş vrea să ştie d-nii consilieri şi să pun în evidenţă asta 
în mass-media, cetăţenilor ..etc, că acest regulament este făcut în folosul cetăţeanului. Sunt foarte 
multe parcelări care sunt făcute fără să respecte criteriile minime ca un teren să fie construibil. 
Cetăţeanul dă bani la topograf, La Oficiul Judeţean de cadastru şi se trezeşte că acel teren pe care l-
a  cumpărat  nu-l  poate  folosi  în  scopul  de  a  construi,  şi  rugămintea  noastră   este  să  vină  să-l 
informăm ce înseamnă un teren construibil, înainte de a comanda o parcelare.”
Cimpoeş Cornel : „Dacă mai sunt şi alte discuţii? Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 106/2009

39Aprobarea şi avizarea unor documentaţii de urbanism (PUD, PUZ):
Art.1 : Avizează Planul Urbanistic Zonal “LOCUINTE INDIVIDUALE, ALBA IULIA, STR. COS-
TACHE NEGRUZZI solicitant SC PIFLU SRL”, conform planului de situatie anexat 
Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul.
Cimpoeş Cornel : « Dacă sunt discuţii? D-na Hedviga vă rog să faceţi nişte precizări referitoare la 
acest articol.«
Hedviga Călin : « Din cauză că unul dintre procesele verbale de contravenţie se referă la demolarea 
unei construcţii, care se află  aproape de canalul colector şi de zona de protecţie a acestuia; planul 
urbanistic necesită modificări ale construcţiilor existente, în afara zonei de protecţie, astfel încât să 
se poată obţine autorizaţie de constucţie.«
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului  local de organizare şi dezvoltare urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,  ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai : « Comisia a avizat favorabil acest articol şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.«
Cimpoeş Cornel : « Discuţii? Supun la vot.«
« Fiind supus la vot s-a votat cu 17 voturi pentru.«

Art.2 : Avizează Planul Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE LOCUINTE, Alba Iulia, zona „Seigau” 
solicitant Jighira Nicoleta Estera, SC „Giroda Sped” SRL, Duna Marius Iacob, SC „Rubens Invest-
ment” SRL, Duna Mihai, Mailat Truta Daniel, Cibu Dan Marius ”, conform planului de situatie 
anexat, cu conditia ca unitatea teritoriala de referinta sa reglementeze zona de locuinte individuale
Se dă cuvântul d-nei Hedviga Călin care prezintă PUZ-ul.
Hedviga Călin : « Se referă la construirea unor locuinţe individuale.«
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului  local de organizare şi dezvoltare urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,  ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai : « Comisia a avizat favorabil acest articol şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.«
Cimpoeş Cornel : « Întrebări? Supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.«

Art.3 : Avizează Planul Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE LOCUINTE UNIFAMILIALE, ZONA 
PARTOS, STR. DACILOR solicitant HAJ CIPRIAN, COLCERIU GHEORGHE, MANIU PAS-
TIU, LOPAZAN VICTOR, HAJ SABIN ”, conform planului de situatie anexat



Se dă cuvântul d-nei Hedviga Călin care prezintă PUZ-ul.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului  local de organizare şi dezvoltare urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,  ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai : « Comisia a avizat favorabil acest articol şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.«
Cimpoeş Cornel: « Dacă sunt discuţii? Supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.«

Art.4 : Avizează  Planul Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE, OARDA 
DE JOS, ZONA DRUMUL CIUGUDULUI solicitant MOLDOVAN GH., BERINDEI SEB., POPA 
GH., MARA LUC., COTOARA R., BARB T.,VELICIA E., BRAN I.,TEODORESCU C., BUHOI 
V., MOLDOVAN V.,NEGRUTIU L.,MAN ”, conform planului de situatie anexat
Se dă cuvântul d-nei Hedviga Călin care prezintă PUZ-ul.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului  local de organizare şi dezvoltare urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,  ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai : « Comisia a avizat favorabil acest articol şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.«
Cimpoeş Cornel: « Întrebări? Supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.«

Art.5 :  Avizează Planul Urbanistic Zonal  “  CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE, STR. 
ARON  PUMNUL solicitant  TUDOR  ELVIRA,  LANCRANJAN  FRANCHINI  GHEORGHE”, 
conform planului de situatie anexat
Se dă cuvântul d-nei Hedviga Călin care prezintă PUZ-ul.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului  local de organizare şi dezvoltare urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,  ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai : « Comisia a avizat favorabil acest articol şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.«
Cimpoeş Cornel: « Întrebări? Supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.«

Art.6 : Nu avizează Planul Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA SI IM-
PREJMUIRE,  Str.  Fantanele,  F.N.  solicitant  DANCUS VASILE”,  conform planului  de  situatie 
anexat.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul din partea Comisiei Consiliului lo-
cal de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediu-
lui înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai : « Comisia  nu a avizat favorabil acest articol şi am propus respingerea lui.»
Cimpoeş Cornel: « Întrebări?Dacă sunteţi de acord cu avizul comisiei  supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru respingere.«

Art.7 : Avizează Planul Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE LOCUINTE UNIFAMILIALE SI MO-
DERNIZARE DRUM ACCES, ALBA IULIA – ZONA “VII’’ EXTRAVILAN solicitant TEODO-



RESCU ELEONORA STELIANA ”, conform planului de situatie anexat, cu conditia reglementarii 
unui procent de ocupare a terenului P.O.T.=max.25% si a unui profil transversal al drumurilor prin-
cipale de acces de 10m
Se dă cuvântul d-nei Hedviga Călin care prezintă PUZ-ul.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului  local de organizare şi dezvoltare urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,  ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai : « Comisia a avizat favorabil acest articol şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.«
Cimpoeş Cornel: « Întrebări? Supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.«

Art.8 : Avizează Planul Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI MO-
DERNIZARE DRUM ACCES, Barabant, zona. "CALEA DE LA RITURI" F.N. solicitant DUMI-
TRAS CALIN, CORSEU SIMION”, conform planului de situatie anexat
Se dă cuvântul d-nei Hedviga Călin care prezintă PUZ-ul.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului  local de organizare şi dezvoltare urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,  ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai : « Comisia a avizat favorabil acest articol şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.«
Cimpoeş Cornel: « Discuţii? Supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.«

Art.9 : Avizează Planul Urbanistic Zonal “ AMENAJARE PIATA EN GROS PENTRU PRODUSE 
AGRO-ALIMENTARE SI PARCARE, Str. Brandusei, extravilan, zona "Coasta Curata" solicitant 
COSTEA ROMULUS PETRU”, conform planului de situatie anexat
Se dă cuvântul d-nei Hedviga Călin care prezintă PUZ-ul.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului  local de organizare şi dezvoltare urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,  ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai : « Comisia a avizat favorabil acest articol şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.«
Cimpoeş Cornel: « Discuţii? Supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.«

Art.10:  Avizează Planul Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE LOCUINTE UNIFAMILIALE, MI-
CESTI,  STR. DRAGASANI, F.N. solicitant  GRUIAN IOAN, ROMOSAN OVIDIU ALEXAN-
DRU, TRIFAN DANIEL ”, conform planului de situatie anexat
Se dă cuvântul d-nei Hedviga Călin care prezintă PUZ-ul.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului  local de organizare şi dezvoltare urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,  ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai : « Comisia a avizat favorabil acest articol şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.«
Cimpoeş Cornel: « Discuţii? Supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.«



Art.11 :  Avizeaza  Planul Urbanistic Zonal “ LOCUINTE INDIVIDUALE, ALBA IULIA, ZONA 
CHINCHIS solicitant TODORUT FLORIAN OCTAVIU, MUNTEAN NICOLAE” , conform pla-
nului de situatie anexat 
Se dă cuvântul d-nei Hedviga Călin care prezintă PUZ-ul.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului  local de organizare şi dezvoltare urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,  ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai : « Comisia a avizat favorabil acest articol şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.«
Cimpoeş Cornel: « Discuţii? Supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.«

Art.12 : Avizeaza “ EXTINDERE RETEA CABLU FO AERIAN SI SUBTERAN IN ALBA IULIA 
INTRE: STALP 83, SITE 657, SITE 650, JONCTIUNE solicitant S.C. VODAFONE ROMANIA 
S.A., S.C. ELECTRICA TRANSILVANIA SUD”, conform planului de situatie anexat, cu conditia 
realizarii retelelor in totalitate subteran
Cimpoeş Cornel : « Vreau să fac o precizare, terenul este închiriat de cei de la Orange, de la o per-
soană fizică.«
Bărdaş Horea : « Accea este la alt articol, d-le consilier.«
Cimpoeş Cornel : « Mă scuzaţi.«
Cimpoeş Cornel : « Dacă sunt discuţii? Supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.«

Art.13 : Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “ CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA, ALBA 
IULIA, STR. AUREL VLAICU solicitant MUNTEAN ELENA SI PAVEL” , conform planului de 
situatie anexat, cu conditia obtinerii avizului Ministerului Culturii si Cultelor 
Se dă cuvântul d-nei Hedviga Călin care prezintă PUZ-ul.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului  local de organizare şi dezvoltare urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,  ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai : « Comisia a avizat favorabil acest articol şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.«
Cimpoeş Cornel: « Discuţii? Supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.«

Art.14 : Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “ RECONSTITUIRE SI PUNERE IN VALOARE 
ACCES LATURA DE VEST - CETATEA ALBA CAROLINA solicitant MUNICIPIUL ALBA IU-
LIA-PRIMARIA ”, conform planului de situatie anexat, cu conditia amplificarii axului est-vest (b-
dul Transilvaniei – Catedralei Reintregirii) printr-o pasarela pietonala suplimentara de legatura cu 
Cetatea Istorica, rezolvarea relatiei de legatura auto cu zona santurilor, suplimentarea parcajelor, 
mentinerea si integrarea Teatrului de vara si rezolvarea traseului in sistem inglobat a retelei de cana-
lizare existente 
Se dă cuvântul d-nei Hedviga Călin care prezintă PUZ-ul.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului  local de organizare şi dezvoltare urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,  ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai : « Comisia a avizat favorabil acest articol şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.«



Cimpoeş Cornel: « Discuţii? Supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.«

Art.15 : Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “ EXTINDERE SCOALA CU CLASELE I-VIII - MI-
CESTI, STR. SCARISOARA solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA-PRIMARIA”, in varianta cu 
cladirea scolii la str. Dragasani si a salii de sport retrase in incinta,  conform planului de situatie 
anexat
Cimpoeş Cornel : « La acest articol propun amânarea.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru amânare.«

Art.16 : Respinge Planul Urbanistic de Detaliu “ AMPLASARE STATIE FIXA TELEFONIE MO-
BILA,  ALBA IULIA,  ZONA “SEIGAU”,  prelungire  STR.  LALELELOR  solicitant  S.C.  ACT 
S.R.L. pentru S.C. ORANGE ROMANIA S.R.L.”, conform planului de situatie anexat
Cimpoeş Cornel : « Despre asta vroiam să vorbesc. Terenul este închiriat. La momentul când a fost 
în comisie nu a adus contractul de închiriere. În comisia avizul a fost favorabil. Prima data aş vrea 
să supunem la vot......«
Hedviga Călin : « Am două reclamaţii la acest proiect.«
Cimpoeş Cornel : « Reclamanţii care au făcut aceste sesizări au terenul la 700 de m. Nu ştiu care 
este problema cu aceste staţii. Dacă nici acolo nu se mai pot face, ce să mai zic. Eu propun aproba-
rea.«
D-l Teodorescu(reclamant) : « Dacă îmi permiteţi, sunt unul dintre cei care am făcut o reclamaţie. 
Nu ştiu dacă aţi citit acest demers pe care l-am făcut; eu v-aş ruga să reflectaţi asupra acestei pro-
bleme. Acolo sunt foarte multe persoane care vor să construiască case pentru că de asta au cumpărat 
terenul. Dacă se face această staţie fixă pentru telefonie mobilă vor fi afectaţi toţi care suntem acolo. 
Vă asigur că toată zona va fi afectată. Radiaţiile de mare frecvenţă cu care uzitează aceste staţii sunt 
foarte puternice. Nici d-voastră nu cred ca v-ar conveni. O să ajungă până în centrul oraşului.«
Cimpoeş Cornel : « De unde ştiţi ce putere au? De unde ştiţi cu cât emit? De unde stiţi ce staţie este 
pentru că este o staţie de telefonie mobilă, exact ca cele care sunt aici pe blocuri la care atunci când 
au venit şi le-am instalat, au venit cu nişte studii, dacă afectează sau nu afectează locuitorii din 
zonă; şi acolo s-a spus că nu afectează. Este  acceaşi chestie şi cu acest pilon ca şi cel de la Oarda în 
apropierea caselor şi care nu s-au plâns niciodată că îi afectează, iar cel care şi-a dat acordul este 
proprietarul. Nu vă supăraţi, dar am fost acolo şi acum nu este nici o casă, nici măcar la 500 de m de 
acest pilon.«
D-l Teodorescu : « Eu ştiu unde este d-le consilier. Este la cel mult 100 m. Este casa d-lui Sarmeş şi 
apoi acolo este.«
Cimpoeş Cornel : « Păi tocmai d-l Sarmeş este cel care a închiriat terenul. Şi pilonul este la vreo 
700m de casa d-lui Sarmeş. Şi dacă tot discutăm să discutăm de chestii obiective nu de ....Nu este 
nici o casă acolo, la locaţia unde vor să pună pilonul.«
D-l Teodorescu : « Sunt de acord  că nu este nici o casă acolo.«
Cimpoeş Cornel : « Nu înţeleg de ce alţii sunt împotrivă dacă dânsul şi-a dat acordul şi pe el nu îl 
afectează. El deţine vreo 2 ha acolo.«
Paul Voicu : « Noi în comisie am discutat. Noi avem 2 PUZ-uri sau 3 PUZ-uri pe care le-am votat 
acolo, exact pentru acestă destinaţie, noi le-am votat, Consiliul local, pentru clădiri, pentru case. 
Dacă se pun aceste antene trebuie să modificăm acele PUZ-uri. Noi le-am votat.«
Hava Mircea : «Noi am votat acolo nişte chestiuni; nu ţin partea nimănui; sunt nişte chestiuni care 
le fac nişte smecherii cu terenul. Fără să se supere cineva. Ştiţi prea bine ce este acolo. Le-am apro-
bat pentru că am fost fraieri. De aia le-am aprobat.«
D-l Teodorescu : « Vă rog să mă iertaţi dar eu acolo terenul l-am cumpărat de 15 ani. Nu ştiam cum 
o să evolueze lucrurile. Am şi eu 2 copii şi m-am gândit... Vă rog să nu priviţi lucurile chiar aşa. Vă 
rog să vă luaţi după legislaţia europeană care zice că acestea trebuie făcute la 2 km faţă de localităţi. 
O să existe un precedent. De de Orange-ul să fie mai grozav decât ceilalţi, care au de exemplu la In-



uri sau la Oarda. Nu şiţi ce vor pune acolo. 
Cornea Vasile : « Care legislaţie europeană? Ce aţi citit d-voastră?«
D-l Teodorescu : « Ei nu au depus documente concrete; ce vor să pună acolo, cât este de puternică?«
Cornea Vasile : « În străinătate sunt în mijlocul oraşului.«
D-l Teodorescu : « Nu sunt de acord cu această staţie fixă de telefonie mobilă pentru că este foarte 
puternică.«
Cimpoeş Cornel : « D-le Teodorescu la Râmeţ etse staţie, 5 piloni unul lângă altul aproape de casele 
de acolo. Şi sunt de zeci de ani. Nimeni nu s-a plâns.«
D-l Teodorescu : « O ultimă chestiune cu care doresc să vă mai reţin. Aici este problema de vecină-
tate. Eu cred că vecinătatea merge până unde merge pericolul acestor staţii. Desigur că este uşor să 
facem un favor şi celor de la Orange. Este un precedent pentru că nici o staţie nu este în mijlocul 
oraşului sau în zonele populate. Nu cred că trebuie să facem o înclinare pozitivă asupra celor de la 
Orange.«
Cimpoeş Cornel : « Supun la vot prima dată cu avizul comisiei. La momentul discuţiei la comisiei 
nu ştiam că terenul este închiriat cu acte în regulă şi de asta am dat acest aviz. «
Hondola Liviu : « Votăm ori nefavorabil ori favorabil.«
Puican Ioan : « Eu propun amânarea.«
Cimpoeş Cornel : « Propun amânarea să se mai dezbată încă o dată în comisiei cu noile acte care le 
aveţi la dispoziţie.«
Baco Mihai : « D-lor consilieri ştiţi prea bine că avizul comisiei este pur consultativ. Noi nu putem 
impune nimănui să voteze cum am zis; poate am făcut o greşală; poate la momentul acela aşa l-am 
văzut. În comisie nu avea actul de închiriere. Astăzi a venit cu el. Sunt 2 propuneri : de amânare sau 
de aprobare.«
Hava Mircea : « Acum nu putem face nici cimitir daca nu vor alţii. Eu zic să se mai discute. Înainte 
era chestia aceea cu vecinii, imi dai 4.000 euro şi îţi dau acordul. Acum nu. Acum avem un regula-
ment şi nu se mai poate face asa ceva.«
Cimpoeş Cornel : « Dacă nu mai sunt şi alte discuţii, propun amânarea.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru amânare.«

Art.  17 APROBA PUD AMPLASARE BUST:  AL.I.CUZA,  ALBA IULIA solicitant  CULTUL 
EROILOR NEAMULUI, în varianta amplasării în Parc – Centru civic, conform planului de situaţie 
anexat, cu menţiunea obţinerii avizului de Monument de for public 
Se dă cuvântul d-nei Hedviga Călin care prezintă PUZ-ul.
Hedviga Călin : « Propunerea care a fost acceptată în comisiei este varianta cu numărul 3.«
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului  local de organizare şi dezvoltare urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,  ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai : « Comisia a avizat favorabil acest articol şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.«
Cimpoeş Cornel : „Dacă nu sunt discuţii, supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

Art.18 APROBA PUD CONSTRUIRE MAGAZIN SI BIROURI, LOCUINTA INDIVIDUALA, 
STR. CALEA MOTILOR, FN solicitant  CIBU MARINA PARASCHIVA, cu  condiţia  realizării 
retragerilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei în conformitate cu regulamentul de 
urbanism aprobat prin PUZ Alba Iulia – Miceşti
Se dă cuvântul d-nei Hedviga Călin care prezintă PUZ-ul.
Hedviga Călin : « Acest proiect a mai fost în şedinţa de consiliu. Este vorba de o retragere de 
înălţime, doar parter.«
Se dă cuvântul d-lui consilier Contor Gheorghe care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului  local de organizare şi dezvoltare urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,  ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.



Contor  Gheorghe:  «  Comisia  a  avizat  favorabil  acest  articol  şi  nu  avem obiecţiuni  în  privinţa 
adoptării acestuia.«
Cimpoeş Cornel : „Întrebări? Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 11 voturi pentru şi 6 abţineri – Baco Mihai, Bogăţan Ioan, Cimpoeş 
Cornel, Bărdaş Horea, Cornea Vasile şi Domuţa Iulius Viorel.”

Art. 19 APROBA PRELUNGIREA TERMENULUI DE VALABILITATE CU 1 (un) AN pt. PUD 
CONSTRUIRE  LOCUINTE  PRELUNGIREA,  MICESTI,  STR.DRAGASANI,  FN  solicitant 
MUNCUS DANIELA si MUNTEAN PAULA MARIA
Se dă cuvântul d-nei Hedviga Călin care prezintă PUZ-ul.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului  local de organizare şi dezvoltare urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,  ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai : « Comisia a avizat favorabil acest articol şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.«
Cimpoeş Cornel : „Discuţii? Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

Art. 20 NU APROBA PRELUNGIREA TERMENULUI DE VALABILITATE CU 1 AN pt PUD 
EXTINDERE SPATIU COMERCIAL EXISTENT PRELUNGIREA TERMEN VALABILITATE 
CU 1AN, Bdul TRANSILVANIEI NR.21, BL 14B solicitant SC SALON EMMA SRL
Cimpoeş Cornel : „Comisia a dat aviz nefavorabil pentru acest articol. Dacă sunteţi de acord cu 
avizul comisiei şi dacă nu sunt discuţii, supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru respingere.”

Art.  21 APROBA PUD  PARCAJE CETATE –  ZONA SPITALUL JUDETEAN ALBA,  B-dul 
REVOLUTIEI 1989, tronsonul intre b-dul TRANSILVANIEI si str. Arnsberg, Alba Iulia, solicitant 
MUNICIPIUL ALBA IULIA
Se dă cuvântul d-nei Hedviga Călin care prezintă PUZ-ul.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului  local de organizare şi dezvoltare urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,  ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai : « Comisia a avizat favorabil acest articol şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.«
Cimpoeş Cornel: „În proiect  sunt trecute un număr de 8 locuri  de parcare iar  în proiectul d-lui 
Gaşpar sunt prevăzute 10 locuri de parcare. Deci atenţie.Aceasta este singura modificare.”
Cimpoeş Cornel : „Alte discuţii? Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

Art.  22 APROBA  PUD  SPALATORIE  AUTOCAMIOANE,  DEPOZIT  MATERIALE 
CONSTRUCTII  SI  REALIZARE IMPREJMUIRE,  SOSEAUA DE CENTURA,  F.N.  solicitant 
MATES DUMITRU
Se dă cuvântul d-nei Hedviga Călin care prezintă PUZ-ul.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului  local de organizare şi dezvoltare urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,  ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai : « Comisia a avizat favorabil acest articol şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.«
Cimpoeş Cornel : „Întrebări? Dacă nu sunt discuţii supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”



Art. 23 APROBA PUZ LOCUINTE INDIVIDUALE, ALBA IULIA, STR. IZVORULUI solicitant 
NETOTEA VALENTIN si EUGENIA, cu condiţia unui regim de înălţime al constucţiilor la cornisă 
de  max.8,5m şi  la  coamă  de  max.  12,0,  condiţionare  reglementată  de  caracterul  zonei  Dealul 
Furcilor
Se dă cuvântul d-nei Hedviga Călin care prezintă PUZ-ul.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului  local de organizare şi dezvoltare urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,  ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai : « Comisia a avizat favorabil acest articol şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia dar cu condiţie.«
Cimpoeş Cornel : „Discuţii? Dacă nu sunt discuţii supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

Art. 24 APROBA PUZ CONSTRUIRE LOCUINTE, OARDA DE JOS, STR. CUTINEI solicitant 
ALEXANDRU SANDEL, BRADEA NICOLAE, DAN NICOLAE
Se dă cuvântul d-nei Hedviga Călin care prezintă PUZ-ul.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului  local de organizare şi dezvoltare urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,  ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai : « Comisia a avizat favorabil acest articol şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.«
Cimpoeş Cornel : „Dacă aveţi întrebări? Dacă nu sunt  supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 107/2009

Hedviga Călin : „Pe lângă punctele de pe ordinea de zi mai sunt mai vreau să discut cu d-voastră 
încă ceva.”
Hedviga Călin : „ Aş vrea să încep cu mansardarea podului de la bl. De pe b-dul Revoluţiei. Este 
vorba de o discuţie de principiu. Este vorba de această construcţie (exemplifică pe hartă) prin care 
se propune acest mod de mansardare a blocului. În ideea mansardării propunem rezolvarea cu o 
faţadă mult îmbunătăţită.”
Cimpoeş Cornel : „Spuneţi varianta care o agreaţi d-voastră , 1 sau 2?”
Hedviga  Călin:  „Această  variantă.  Aceasta  este  situaţia  existentă  şi  aceasta  este  propunerea. 
(exemplifică pe hartă).”
Cimpoeş Cornel : „Supun la vot, în principiu, aprobarea, urmând a intra pe ordinea de zi a şedinţei 
viitoare.”
„Fiind supus la vot s-a votat cu 17 voturi pentru.”

Hedviga Călin : „A doua problemă este o solicitare de revocare a unui PUZ Locuinte colective, 
Calea Moţilor, solicitant SC ESPACASA SRL. Aveţi în dosare raspunsul la aceasta solicitare. Dacă 
aveţi întrebări?”
Cimpoeş  Cornel  :  „Dacă  nu  sunt  discuţii  supun  la  vot  propunerea  de  menţinere  a  hotărârii 
Consiliului local.”
„Fiind supusă la vot, s-a votat cu 14 voturi pentru şi 3 abţineri – Hondola Liviu, Puican Ioan şi 
Pleşa Gabriel.”



D-l consilier Bărdaş Horea a părăsit sala de şedinţă.

40Aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice,  faza  DALI,  pentru  obiectivul  Reconstituire  şi 
punere în valoare acces latura de vest – Cetatea Alba Carolina, municipiul Alba Iulia.
Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului  local de organizare şi dezvoltare urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,  ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai : « Comisia a avizat favorabil acest proiect  şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.«
Cimpoeş Cornel : « Întrebări? Dacă sunt discuţii? Supun la vot.«
«Fiind supus la vot, s-a votat cu 16 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 108/2009

41 Aprobarea utilizării fondului de rulment pentru lucrările de investiţii pe anul 2009
Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul d-nului consilier Rotar Marius care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului local  de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Rotar  Marius  :  „Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de  hotărâre  şi  nu  avem obiecţiuni  în 
privinţa adoptării acestuia.”
Cimpoeş Cornel : „Întrebări? Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 16 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 109/2009

42Aprobă participarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia la majorarea capitalului social la 
SC APA CTTA SA ALBA IULIA.
Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul d-nului consilier Rotar Marius care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului local  de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Rotar  Marius  :  „Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de  hotărâre  şi  nu  avem obiecţiuni  în 
privinţa adoptării acestuia.”
Cimpoeş Cornel : „Discuţii?”
Baco Mihai : „Nu neaparat la această hotărâre, dar profit că este şi d-l primar aici de faţă. Domnule 
primar, eu nu mai înţeleg nimic. Ne vine acum hârtie, cu toată apa care se consumă, dintre care şi 
apa care intră la canalizare, tot ce intră şi la apa pluvială. În fiecare lună ne vine ceva care să ne i-a 
banii nostri.”
Bărdaş Horea : „Aici şi eu îl susţin pe d-l Baco.”
Hava Mircea : „Mihai are dreptate. Este vorba de apa care merge la canal. Mai este încă o chestiune 
pe care o să vă învăţ. Foarte mulţi folosiţi acelaşi contor şi pentru a uda gradina. În momentul ală 
aveţi factura de apă consumată, dar din asta 50% aţi udat grădina. Aveţi o soluţie : 2 contoare. Aşa 
cum am eu. Şi eu până acum plăteam , apa de canal de mă speteam. Eu vara plăteam facturi de 150, 
200 lei ca să ud grădina.”
Hondola Liviu : „La mine e cea mai buna soluţie. Nu am canalizare.”
Baco Mihai : „Eu am primit acum acasa hârtie ca să mergem să ne reînoim contractele. Mi se pare o 
chestie anormală. Cei care veneau la citit contorul nu puteau să ne aducă un contract? De cât să 
meargă să stea la coadă 30.000 de oameni că aşa vor ei. Nu este normal aşa ceva. Apa de ploaie 



trebuie să o plătim noi.”
Rotar Marius : „Nu este vorba numai de apa de ploaie. Eu personal am avut de plată la apă vreo 300 
de eli şi pluvială vreo 800 şi ceva.”
Cimpoeş  Cornel  :  „Să  vină  d-l  director  să  ne  explice  ce  face  cu  ploaia.  Cum contorizează  şi 
facturează ploile.”
Cimpoeş Cornel : „Dacă nu mai sunt şi alte discuţii, supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 16 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 110/2009

A revenit în sala de şedinţă d-l consilier Bărdaş Horea.

43 Aprobă însuşirea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare DN 1 – E 81 de 
la Km 382+400 la Km 385+160 str. Al. I. Cuza, inclusiv podul peste râul Ampoi şi pasajul peste 
calea ferată, fază DALI, municipiul Alba Iulia
Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre.
Silvia Moldovan : „ Sunt nişte corecturi de făcut vis a vis de acest proiect de hotărâre, la valoarea 
indicatorilor. Este vorba de modificarea valorii. Se modifică valoarea de la 27547970 la 27676138, 
care include şi TVA. În titlu trebuie să se scrie însuşirea indicatorilor tehnic...., pentru că, Consiliul 
local nu are competenţă de aprobare la valorile acestea.”
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului  local de organizare şi dezvoltare urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,  ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai : « Comisia a avizat favorabil acest proiect  şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.«
Cimpoeş Cornel : « Întrebări? Supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 111/2009

44  Aprobă însuşirea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare DN 74 de la 
Km 99+870 la Km 103+175 str. Zlatnei şi Calea Moţilor, fază DALI, municipiul Alba Iulia.
Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre.
Silvia  Moldovan :  „Aceeaşi  problemă.  Au trebuit  corelate  nişte  valori,  în  etapa de întocmire a 
documentaţiilor. Faţă de valoarea  20732684 la valoarea de 20835875 cu TVA. Şi la fel însuşire în 
loc de aprobare a indicatorilor.”
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului  local de organizare şi dezvoltare urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,  ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai : « Comisia a avizat favorabil acest proiect  şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.«
Cimpoeş Cornel : « Dacă sunt discuţii? Supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 112/2009

45  Modificarea  HCL  nr.  20/2009  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru 
obiectivul Reparaţii capitale străzi cu dotare tehnico-edilitară etapa I-III în municipiul Alba Iulia.
Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 



Consiliului  local de organizare şi dezvoltare urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,  ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai : « Comisia a avizat favorabil acest proiect  şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.«
Cimpoeş Cornel : « Dacă sunt discuţii? Supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 113/2009

46  Modificarea  HCL  nr.  360/2008  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru 
obiectivul „Reabilitarea şi extinderea Căminului de persoane vârstnice Alba Iulia. Serviciul social 
de interes regional”.
Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre.
Silvia Moldovan : „Pentru aprobarea contribuţiilor va ma trebui facută o şedinţă de Consiliu.”
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului  local de organizare şi dezvoltare urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,  ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai : « Comisia a avizat favorabil acest proiect  şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.«
Cimpoeş Cornel : « Întrebări? Supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 114/2009
47  Modificarea  HCL  nr.  321/2008  privind  însuşirea  caracteristicilor  tehnico-economice  din 
documentaţia faza SF + DALI pentru obiectivul Reabilitare Centru istoric Alba Iulia, Fortificaţia de 
tip Vauban, Căi de acces, iluminatul exterior şi mobilier urban zona interioară, municipiul Alba 
Iulia.
Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre.
Silvia Moldovan : „A trebuit să restrângem aria de studiu la un teritoriu care ne aparţine nouă. 
Aveam propunere şi pentru un teritoriu care aparţine actualmente armatei. Cam la 60% se reduce 
din propunerea aprobată. Însuşim propuneri pe domeniu public unde avem acte şi putem dovedi 
acest lucru .”
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului  local de organizare şi dezvoltare urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,  ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai : « Comisia a avizat favorabil acest proiect  şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.«
Cimpoeş Cornel : « Întrebări? Supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 115/2009

48 Aprobă însuşirea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Pasaj superior peste Calea 
ferată pe DN 1 Sebeş – Alba Iulia, Km 378+0,20, municipiul Alba Iulia
Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre.
Silvia Moldovan : „Valorile se modifică datorită faptului că toate demersurile noastre, vis a vis de 
dezvoltarea propusă de comisia tehnică de a extinde pasajul la 4 benzi de circulaţie, nu poate fi 
realizată  de  către  noi,  în  calitate  de  administrator.  Noi  suntem administratori,  dar  tot  ceea  ce 
înseamnă  expropriere  în  zona  respectivă  este  de  competenţa  Agenţiei  Naţionale  de  Drumuri  şi 
Autostrăzi. Trebuia să ne rezumăm la ce avem. Se modifică de asemenea şi valorile faţă de proiectul 



de hotărâre.”
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului  local de organizare şi dezvoltare urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,  ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai : « Comisia a avizat favorabil acest proiect  şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.«
Cimpoeş Cornel : « Întrebări? Supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 116/2009

49  Acceptarea  donaţiei  făcute  către  Consiliul  local  de  SC  ROŞIA  MONTANĂ  GOLD 
CORPORATION SA a reţelelor edilitare (drumuri, reţea apă, reţea canal, staţie de pompare şi reţea 
iluminat public) din cartierul „La Recea”.
Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul d-lui consilier Bărdaş Horea care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură
Bărdaş Horea : « Comisia a avizat favorabil acest proiect  şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.«
Cimpoeş Cornel : « Întrebări? Supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 117/2009

50 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice de extindere a reţelei de iluminat public în zona 
„Chip” – Cartier Ampoi II şi Ampoi III.
Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului  local de organizare şi dezvoltare urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,  ecologice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Baco Mihai : « Comisia a avizat favorabil acest proiect  şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.«
Cimpoeş Cornel : « Întrebări? Supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 118/2009

Armean Gabriel  :  „Datorită  faptului  că  toate  datele  încă  nu sunt  centralizate  propun amânarea 
proiectelor de hotărâre cu nr. 51 şi 52.”
Cimpoeş  Cornel  :  „Dacă  nu  sunt  obiecţii  la  propunerile  d-lui  Armean,  supun la  vot  amânarea 
acestora.”
„Fiind supusă la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru amânare.”

53 Alocarea unor sume de bani din bugetul local al municipiului Alba Iulia pe anul 2009 pentru 
activităţi culturale.
Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel care prezintă raportul de avizare din partea  Comisiei 
Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, 
sport, agrement, turism şi protecţia copilului.
Popa Pavel : „Comisia a a vizat favorabil acest proiect de hotărâre.”



Hava Mircea : „Dacă daţi, daţi de la voi O să zică lumea că sunt rău sau nu ştiu cum, dar nu este de 
unde.”
Cimpoeş Cornel : „Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 2 voturi pentru – Dărămuş Marcela si Puican Ioan şi 15 abţineri.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 119/2009

54 Aprobarea structurii  de specialitate a comisiei  sociale care analizează solicitările de locuinţe 
pentru tineri destinate închirierii.
Se dă cuvântul d-nei Fara Luminiţa care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel care prezintă raportul de avizare din partea  Comisiei 
Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, 
sport, agrement, turism şi protecţia copilului.
Popa Pavel : „Comisia a a vizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa 
adoptării acestuia.”
Hava Mircea : „Din această comisie trebuie să facă parte mai mulţi consilieri.”
Cimpoeş Cornel : „Dacă doriţi puteţi face nominalizări.”
Cornea Vasile : „Eu îi propun pe d-nii consilieri Bărdaş Horea şi Baco Mihai.”
Bărdaş Horea : „ Şi eu propun ca d-na consilier Dărămuş Marcela şi d-nii consilieri Puican Ioan şi 
Cornea Vasile să facă parte din comisia aceasta.”
Cimpoeş Cornel : „Dacă sunteţi de acord cu propunerile făcute şi nu aveţi alte discuţii supun la 
vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 120/2009

55 Aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului local al municipiului Alba Iulia la Asociaţia Fotbal Club 
Unirea 1924 pe anul 2009
Se dă cuvântul d-nei Fara Luminiţa care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul d-nului consilier Popa Pavel care prezintă raportul de avizare din partea  Comisiei 
Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, 
sport, agrement, turism şi protecţia copilului.
Popa Pavel : „Comisia a a vizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa 
adoptării acestuia.”
Cimpoeş Cornel : „Întrebări? Dacă nu sunt supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 121/2009

56 Modificarea şi completarea HCL nr. 47/2009 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
local  în  Consiliile  de  administraţie  ale  grădiniţelor  cu  personalitate  juridică  şi  ale  unităţilor  de 
învăţământ preuniversitar
Se dă cuvântul d-nei Fara Luminiţa care prezintă proiectul de hotărâre.
Luminiţa  Fara  :  „Propunerea  noastră  este  de  al  desemna  pe  d-l  Marcel  Jeler  în  Consiliul  de 
administraţie al Şcolii Postliceale de Afaceri Alba Iulia.”
Se dă cuvântul d-nului consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, pro-
bleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti 
Pleşa Gabriel  :  „Comisia a  a vizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi  nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”
Cimpoeş Cornel : „Dacă sunt întrebări? Supun la vot.”



„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 122/2009

57 Solicitarea adresată Consiliului Judeţean Alba şi Instituţiei Prefectului Judeţului Alba în vederea 
promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la schimbarea titularului dreptului de 
proprietate şi/sau  de administrare asupra unor imobile aflate în domeniul public al Statului şi în 
administrarea  Ministerului  Apărării  Naţionale   şi  transmiterea  acestora  în  domeniul  public  al 
municipiului Alba-Iulia şi în administrarea Consiliului local a unor imobile (terenuri)
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul d-lui consilier Bărdaş Horea care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei 
Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură
Bărdaş Horea : « Comisia a avizat favorabil acest proiect  şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 
acestuia.«
Rotar Marius : „Corectaţi supafaţa de la Podei, că nu sunt 246 de ha ci doar 24 de ha.”
Cimpoeş Cornel : „Dacă sunt întrebări? Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 123/2009

58  Privind  cheltuirea  unei  sume  de  bani  din  bugetul  local  pentru  organizarea  Zilelor  Cetăţii 
Bastionare „Alba Carolina”
Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu care doreşte să spună câteva cuvinte cu privire la acest 
proiect de hotărâre.
Paul  Voicu :  „ Din acel  proiect  mare pe care  l-am discutat  în  decembrie  anul  trecut,  aveam o 
contribuţie de 12 mld de lei; primăria Alba Iulia în colaborare cu Corint-ul se va ocupa de tot ceea 
ce înseamnă partea de cetate. Propun un proiect de hotărâre cu deschiderea sezonului turistic şi tot 
ce înseamnă simpozion de turism, cu toţi operatorii  mari  de turism din ţară.  Dacă cetatea nu o 
cunoaştem şi nu îi dăm drumul să o mediatizăm, dejeaba băgăm miliarde de euro să o întreţinem. Se 
inaugurează Poarta a III-a , schimbarea gărzii, etc.”
Bărdaş Horea : „Eu propun să fie specificat programul prin care oamenii pot să viziteze Traseul 
celor 3 Fortificaţii. Dacă se poate? .”
Cimpoeş Cornel : „Dacă mai sunt şi alte discuţii? Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 124/2009

59 Aprobarea caietului de sarcini pentru scoaterea la licitaţie deschisă a activităţilor necesare pentru 
promovarea şi dezvoltarea turismului în Cetatea bastionară Alba Carolina
Paul Voicu : „Propun amânarea acestui proiect până la şedinţa viitoare pentru a mai fi studiat şi 
pentru a putea sa mai discutăm în legătură cu bugetul alocat.”
Cimpoeş Cornel : „Dacă nu aveţi nimic împotriva acestei propuneri, supun spre amânare.”
S-a votat cu 17 voturi pentru amânare.

DIVERSE 

I Adresa nr. 8961/2009 SC  Winner's Club Ţălnar prin care se solicită scutire de impozit 
Cimpoeş Cornel : « În comisie s-a discutat ca vara să plătească 400 de euro iar iarna cate 100 de 
euro.«
Hava Mircea : « O să aduceţi bani de acasa.«



Bărdaş Horea : «Să se facă un proiect de hotărâre, şi acum să îl amânăm. Să rămână pentru şedinţa 
viitoare.«
Pleşa Gabriel : « Noi colegii din comisie am discutat această solicitare; dacă acum 2 luni a venit o 
cerere de redevenţă de la Monolit, acum apare o altă cerere. Sunt de acord cu cei de la Monolit dar 
să nu creăm un precedent. Este un an dificil pentru toată lumea. Trebuie să facem front comun în 
asemenea situaţii.«
Rotar Marius : « Dacă nu suntem atenţi se poate întâmpla sa nu avem buget.«
Inurean Ioan : « D-nilor consilieri vreau să vă spun că cererea d-lui Ţălnar nu aţi înţeles-o. El nu 
cere scutire de impozit, cere să plătească vara mai mult şi iarna mai puţin. «
Şinar Anuţa : « Ba nu. Scrie aici că cere scutire.«
Inurean Ioan : « În comisie s-a pus problema doar de schimbarea plăţii.«
Bărdaş Horea : « Eu aş fi de acord cu cererea.  «
Hava Mircea : « Şanţurile cetăţii au fost ţinte pentru toţi şmecherii. De acum inainte le vom scoate 
la licitaţie. Cine nu a făcut nimic pleacă acasa. De ce să îl ţinem acolo, ca să poată veni ce asemnea 
cereri. Cine nu a făcut nimic o să le fie reziliate contractele.«

II. Al doilea punct de la diverese este raportul de activitate al Asociaţiei Ryma.
Cimpoeş Cornel : « Este un raport fals.«
Bărdaş Horea : « De ce nu citiţi raportul să vedeţi cum ne cere bani.«
Cimpoeş Cornel : « Aceasta face numai ce vrea ea acolo.«

Cimpoeş Cornel : « Dacă nu mai sunt şi alte puncte la diverse sau alte discuţii declar şedinţa de 
consiliu închisă.«

Presedintele şedinţei, Secretar
Consilier Marcel Jeler 
Cimpoeş Cornel 


