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PROCES VERBAL

Încheiat  azi  25 iulie 2008,  în cadrul  şedinţei  ordinare a Consiliului local al 
municipiului Alba Iulia.

Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  569/2008  a  Primarului 
municipiului Alba Iulia.

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local sunt publice.
Domnul consilier Popa Pavel : „În calitate de cel mai în vârstă dintre consilierii 

prezenţi  la  şedinţă,  conform Regulamentului  de funcţionare al  Consiliului local  al 
municipiului  Alba  Iulia,  îmi  revine  sarcina  să  asigur  alegerea  preşedintelui  de 
şedinţă.”

Popa Pavel: “Conform înţelegerii anterioare preşedintele şedinţei este domnul 
Baco Mihai.”

Georgeta  Rânghet:  „Conform  regulamentului,  supun  la  vot  aprobarea 
procesului verbal de la şedinţa anterioară.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18  voturi pentru."
 Baco Mihai: "Din totalul de 21 de consilieri aleşi, sunt prezenti 18 consilieri. 

Lipsesc  domnii  consilieri  Bărdaş  Horia  Mihai,  Breaz  Valer  Daniel  iar  domnul 
consilier Paul Voicu intră în sală şi începe să voteze la proiectul cu numărul 4, deci 
şedinţa noastră este legal constituită."

Domnilor consilieri doresc să precizez faptul că, la lucrările şedinţei noastre 
mai participă: d-l primar – Mircea Hava,  d-l viceprimar – Paul Voicu, d-l viceprimar 
Bogăţan Ioan,  Potopea Dana – consilier juridic, Rânghet Georgeta – consilier juridic, 
d-na  Lucia  Man  -  şef  birou  Resurse  umane,  relaţii  internaţionale,  d-na  Silvia 
Moldovan precum şi presa.

Baco Mihai: "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.
Baco Mihai: "Pe ordinea de zi  aveţi 38 de proiecte de hotărâre. Peste ordinea 

de zi au fost introduse proiectele cu nr. 39, 40 şi 41. Proiectul nr. 6 s-a retras. Începem 
cu acel proiect prin care dăm avizare, cu punctul 13. Unde este doamna Hedviga l-aţi 
făcut?”

Călin  Hedviga:  “Da  l-am făcut  şi  după  ce  trecem de  proiectul  12  îl  vom 
prezenta.”

Baco Mihai: “Doresc să apreciez executivul care de data aceasta ne-a pus la 
dispoziţie materialele cu 5-6 zile înainte şi aţi avut timp să le studiaţi. V-aş ruga ca 



intervenţiile dumneavoastră să fie la subiect şi fără să vă repetaţi.”
Baco Mihai: "Domnilor consilieri supun la vot dacă sunteţi de acord cu ordinea 

de zi modificată."
Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată în unanimitate.
Baco Mihai: "Şi acum prezint următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

I. Proiecte de hotãrâri privind:
1. Virările de credite bugetare în cadrul bugetului general de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Alba Iulia pe anul 2008.
2.  Parcelarea  imobilului  (teren)  situat  în  Alba  Iulia,  str.  Ştefan  cel  Mare 
(Mesteacănului) FN în vederea restituirii conform Legii nr. 10/2001.
3. Alocarea unor sume de bani din bugetul local pentru susţinerea unor activităţi 
culturale şi sportive.
4. Aprobarea majorării cotizaţiei Consiliului local Alba Iulia la Asociaţia „Fotbal 
Club Unirea 1924”  pe anul 2008.
5. Modificarea şi completarea statului de funcţii şi organigramei Serviciului public 
„Administrarea patrimoniului local” din subordinea Consiliului local Alba Iulia.
6.  Aprobarea  finanţării  Centrului  rezidenţial  „Aşezământul  pentru  persoane 
vârstnice în situaţii de vulnerabilitate socială Sfântul Andrei.”
7.  Aprobarea  finanţării  Centrului  de  recuperare  pentru  copii  cu  dizabilităţi 
multiple.
8. Virarea sumei de 145 943,89 lei în contul SC APĂ CTTA SA Alba Iulia, Filiala 
Alba Iulia cu destinaţia de plată rate privind autospeciala combinată pentru spălat 
şi curăţat reţele canalizare.
9.  Aprobarea  documentaţiei  tehnico-economică  privind  studiul  de  fezabilitate 
pentru  obiectivul  „Extindere  reţea  canalizare,  str.  Lalelelor,  municipiul  Alba 
Iulia”.
10. Aprobarea documentaţiei tehnico-economică privind studiul de prefezabilitate 
pentru obiectivul „Amenajare bază sportivă Miceşti”.
11. Trecerea din domeniul public în domeniul privat la municipiului Alba Iulia, 
scoaterea din funcţiune şi casarea CT nr. 1, CT nr. 2, CT nr. 4, CT nr. 15, CT nr. 27 
şi CT nr. 29.
12. Aprobarea demolării CT nr. 3 situată în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei.
13.  Modificarea  şi  completarea  Hotărârii  nr.  335/2006  a  Consiliului  local  al 
municipiului Alba Iulia.
14. Aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru amplasarea şi realizarea 
unor construcţii în municipiul Alba -Iulia:
 Respinge   P.U.D.  AMENAJARE  SPALATORIE  AUTO,  STR.  BUCURESTI  NR.111, 

solicitant BRICIU SORIN
 Respinge  P.U.D.  CONSTRUIRE  HALA  PRODUCTIE,  STR.  SIRETULUI,  NR.31B, 

solicitant SC “DORA” SRL
 Respinge  P.U.D.  CONSTRUIRE SPATII  COMERCIALE  SI  PRESTARI  SERVICII  PT. 



CROITORIE, B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU, NR.95, solicitant IRIMUS NICOLAE
 Aproba P.U.D. CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE P+5E STR.  CALEA 

MOTILOR, FN, solicitant SC ROMCARPATIA GRUP IMOBILIAR SRL
 Aproba P.U.D.AMENAJARE DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII SOSEAUA DE 

CENTURA, FN,  solicitant SC UNIMAT S.R.L.
 Aproba P.U.D. CONSTRUIRE BIROURI STR. BUCOVINEI, NR.4A solicitant CRISAN 

GRIGORE MARCEL
 Avizeaza  AMPLASARE BUCLA LOCALA,  CABLU F-O ALBA IULIA solicitant  S.C. 

VODAFONE S.A.
 Avizeaza  RETEA  INTERNET  SI  COMUNICATII  ELECTRONICE  ALBA  IULIA, 

solicitant SC SUCCES SRL SERGHIE FLORENTIN
 Aproba P.U.D. AMPLASARE DULAP METALIC STRADAL - 2 BUC BARABANT, STR. 

MURESULUI/GORUNULUIMICESTI, STR. SCARISOARA/ ZAVOI, solicitant SC UPC 
ROMANIA SRL

 Avizeaza  P.U.Z.  CONSTRUIRE  SPATIU  COMERCIAL  SI  CASE  DE  VACANTA 
EXTRAVILAN MICESTI,  solicitant  BOLOGA NICOLAE, BACIU IOANA ADRIANA, 
POP SERGIU, TAR MARIUS, TEIUSAN NASALEAN FLORIN, BOGDAN DUMITRU, 
HARASTASAN CLAUDIU, KOPROS IOSIF

 Avizeaza  P.U.Z.  CONSTRUIRE  LOCUINTE  UNIFAMILIALE  SI  DRUM  ACCES, 
OARDA DE  JOS,  Zona  DUBLIHAN,  solicitant  ALEXANDRU  SANDEL,  BRADEA 
NICOLAE, DAN NICOLAE

 Avizeaza  P.U.Z.  CONSTRUIRE  LOCUINTE  UNIFAMILIALE  SI  DRUM  ACCES, 
OARDA DE  JOS,  Zona  DUBLIHAN,  solicitant  ALEXANDRU  SANDEL  SI  ARION 
SIMION

 Avizeaza P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE SI INDIVIDUALE-IZOLATE 
SI INSIRUITE STR. BRANDUSEI -DJ 107A, PUZ STR. LALELELOR, solicitant 
SC SIMPALUX SRL

 Avizeaza  P.U.Z.  ANSAMBLU  DE  LOCUINTE  COLECTIVE  SI  INDIVIDUALE 
(CUPLATE) STR.BRANDUSEI,  solicitantBIRZ  FLORIN,  TODEA  REMUS,  BARA 
GHEORGHE, DRAMBAREAN ZENO, OFELIA SI NICOLAE

 Avizeaza  P.U.Z.  CONSTRUIRE  LOCUINTE  INDIVIDUALE,  PARTOS,  ZONA 
DUBLIHAN, solicitant HANES SIMONA

 Avizeaza  P.U.Z.  CONSTRUIRE  LOCUINTE  INDIVIDUALE  SI  MODERNIZARE 
DRUMURI ACCES EXTRAVILAN MICESTI, ZONA COASTA LUI IOSCA solicitant 
BUHATEL ANGELA, BUHATEL ADRIAN TEODOR, SIMINA AMALIA, CREIVEAN 
IOAN,  HANES  LUCRETIA,  BALGRADEAN  VICTORIA,  TURLEA  AURELIUA, 
BRUTAN VIORICA

 Avizeaza P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINTE STRADA  APUSENI,  FN,  MICESTI, 
solicitantSC MARILUC SRL

 Avizeaza P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI PARCELARE extravilan 
OARDA DE  JOS,  ZONA DUBLIHAN,  solicitant  CORLACI  NICOLAE  OLIMPIU  SI 
SOTIA CORLACI  ANA MARIA,  CURTA MIRCEA SI  SOTIA CURTA ELENA,  FER 
CLAUDIU, MUNCUS VASILE 

 Aproba  PUZ.  CONSTRUIRE SPATII  COMERCIALE SI  SERVICII,  BIROURI,  ZONA 
TURISTICA SI DE AGREMENT STR.  BRANDUSEI,  FN,  ZONA  DEALUL 
FURCILOR, solicitant LAZAR CORNELIA

 Avizeaza P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINTE ZONA CHIP, ALBA IULIA EXTRAVILAN , 
ZONA CHIP ALBA IULIA, solicitant GLIGOR VASILE, HADA FLORIAN

 Avizeaza P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINTE SI DOTARI TURISTICE MICESTI, solicitant 
DUDCIUC CALIN  NICOLAE

 Avizeaza  P.U.Z.  CONSTRUIRE  LOCUINTE  UNIFAMILIALE  EXTRAVILAN,  ZONA 
“PODEI”, solicitant AVRAM IANCU, GOIA MIRCEA SI GRUNFELD VALENTIN



 Avizeaza  P.U.Z.  CONSTRUIRE  LOCUINTE  FAMILIALE  EXTRAVILAN  OARDA, 
ZONA SES, solicitant NASTASE DANIELA GRUP IMOBILIAR SRL

 Aproba PUZ CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE SI BIROURI CETATEA ISTORICA 
inters. str. AUREL VLAICU cu str. NICOLAE IORGA, solicitant BRANZAN EUGENIA

 Avizeaza P.U.Z.LOCUINTE INDIVIDUALE INTRAVILAN BARABANT, TABLA POPII, 
solicitant  LANCRAJAN  FRANCHINI  LIGIA,  PUICAN  DOINA,  GOCEA  MARIA, 
CHIRA ADELA, FLESERIU TRAIAN

 Avizeaza P.U.Z.CONSTRUIRE LOCUINTE UNIFAMILIALE Extravilan,  Zona  CHIP, 
str. ALEXANDRU ODOBESCU, solicitant TRIF DOMNICA si MEDREA GHEORGHE

 Aproba PUZ CONSTRUIRE SERVICE AUTO, LOCUINTE SERVICIU, INPPREJMUIRE, 
STATIE  PETROM,  OARDA DE  JOS,  INTERS.  DN1  cu  STR.  BIRUINTEI,  solicitant 
DRAGOI MIRCEA, S.C. PETROM SA BUCURESTI, DRAGHICI NICOLAE

 Avizeaza  P.U.Z.  CONSTRUIRE  LOCUINTE  UNIFAMILIALE  EXTRAVILAN,  ZONA 
COASTA CURATA, solicitant SANDOR GEORGETA SI HANCHES EUGENIA

15. Atribuirea denumirii de străzi din municipiul Alba-Iulia.
16. Propunerea de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare.
17. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 2882/176/2008.
18. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 3839/107/2007.
19. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 2932/176/2008.
20. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 1722/176/2007.
21. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 2074/176/2007.
22. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 3217/176/2008.
23. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 2889/176/2007.
24. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 2490/176/2008.
25. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 6220/176/2007.
26.  Însuşirea  documentaţiei  tehnice  de  parcelare,  unificare  şi  comasare  a 
imobilului(teren) situat în Alba Iulia, str. Vasile Goldiş bl. 8, sc.D, ap.6. 
27.  Însuşirea  documentaţiei  tehnice  de  parcelare,  unificare  şi  comasare  a 
imobilului(teren) situat în Alba Iulia, B-dul Regele Carol I nr. 39. 
28. Însuşirea documentaţiei tehnice de parcelare a imobilului (teren+ construcţie) 
situat în Alba Iulia, str. Mihai Eminescu nr. 6. 
29. Însuşirea documentaţiei tehnice de parcelare a blocului 235 BC (bloc ANL) 
situat în Alba Iulia, str. Arieşului. 
30.  Acceptarea  donaţiei  făcută  către  Consiliul  local  Alba  Iulia  de  către  SC 
ROALDIS  SRL privind  un  imobil  (teren)  situat  în  Alba  Iulia,  str.  Septimius 
Severus nr. 16.
31.  Parcelarea  şi  înscrierea  dreptului  de  proprietate  a  municipiului  Alba  Iulia 
asupra imobilelor -  Şcoală şi Grădiniţă situate în Pâclişa , str. Carpenului nr. 87.
32. Constituirea Comisiei de licitaţii şi negocieri pentru concesionarea, închirierea 
şi vânzarea unor terenuri şi spaţii în municipiul Alba Iulia.
33. Aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba 
Iulia, str. Emil Racoviţă nr. 12.
34. Aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba 
Iulia, B-dul Revoluţiei 1989 nr. 8.
35. Aprobarea asocierii dintre Consiliul local Alba Iulia şi SC WRONG CAVE 
SRL .
36.  Interzicerea  desfăşurării  activităţilor  poluante  –  generatoare  de  disconfort 



pentru populaţie în anumite zone ale municipiul Alba Iulia.
37. Împuternicirea d-lor Hârceagă Ţâr Ciprian Laurenţiu şi Simion Marcel de a 
reprezente interesele Consiliului local Alba Iulia în faţa instanţelor judecătoreşti.
38.  Parcelarea  şi  înscrierea  dreptului  de  proprietate  a  municipiului  Alba  Iulia 
asupra imobilului - Cămin Cultural situat în Pâclişa, str. Carpenului.

II. Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba-Iulia pe  luna 
august  2008.

III. Diverse

În continuare se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi:

1.  Virările  de  credite  bugetare  în  cadrul  bugetului  general  de  venituri  şi 
cheltuieli al municipiului Alba-Iulia pe anul 2008.

Se dă cuvântul d-nei Ţîr Teofila  care prezintă proiectul de hotărâre. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel Stelian care prezintă raportul de 

avizare  din partea  comisiei  de studii,  prognoze economico-sociale,  buget,  finanţe, 
servicii publice, comerţ.

Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Teofila  Ţâr:  “Având în vedere că bugetul  Serviciului  public “Administrarea 
patrimoniului local” se diminuează este vorba de o rectificare a bugetului local  şi nu 
de virări de credite.”

Baco Mihai: “Deci hotărârea va fi redactată cu rectificarea bugetului local.”
Teofila Ţâr: “Da.”
Baco  Mihai:  "Domnilor  consilieri  dacă  nu  mai  sunt  discuţii  supun  la  vot 

prezentul proiect de hotărâre." 
"Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru."

S-a adoptat Hotărârea nr. 232/2008

2.Parcelarea  imobilului  (teren)  situat  în  Alba-Iulia,  str.  Ştefan  cel  Mare 
(Mesteacănului) FN  în vederea restituirii conform Legii nr. 10/2001.

Se dă cuvântul d-lui Radu Oancea care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 
raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare 
din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.”



Hondola  Liviu:  "Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de  hotărâre  şi  nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Baco Mihai: “Dacă nu aveţi obiecţiuni cu privire la acest proiect de hotărâre 
supun la vot aprobarea acestuia.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 233/2008

3.  Alocarea  unor  sume  de  bani  din  bugetul  local  pentru  susţinerea  unor 
activităţi culturale.

Se dă cuvântul d-nei Fara Luminiţa care prezintă proiectul de hotărâre precum 
şi  raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Cornea Vasile care prezintă raportul de avizare 
din  partea  comisiei  de  specialitate  a  Consiliului  local  pentru  activităţi  ştiinţifice, 
învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţie  socială,  culte,  sport,  agrement,  turism  şi 
protecţia copilului.

Cornea  Vasile:  “Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de  hotărâre  cu  o 
condiţie. La punctul 3 aprobă alocarea sumei de până la 10.000 RON.”

Luminiţa Fara: “Da alocarea sumei de până la 10.000 RON.”
Hondola Liviu: “Deci suma de 100.000.000 lei?”
Luminiţa Fara: “Da până la suma de 10.000 RON.”
Rotar Marius: “Domnule preşedinte aici aş vrea să ridic următoarea problemă. 

Premiem şi  e  foarte  bine că  premiem anumite  persoane  care  desfăşoară  activităţi 
culturale şi sportive. Dar aş solicita să fiţi de acord să premiem şi antrenorii pentru că 
meritul acelora care obţin anumite rezultate se datorează şi antrenorilor. Este cazul de 
exemplu la dansatori.  Dansatorii  sunt premiaţi  dar ar trebui premiaţi  simbolic sau 
cum consideră comisia şi antrenorii.”

Baco Mihai: “Vom ţine cont.”
Cornea Vasile: “Dacă vă uitaţi la aprobările care le avem pentru sportivi foarte 

rar aprobăm numai sportivii ci şi antrenorii.”
Rotar Marius: “La dansuri sportive nu este.”
Cornea Vasile: “Şi acolo am aprobat.”
Rotar Marius: “Acolo nu este.”
Baco Mihai: “Poate vom reuşi să punem în picioare Clubul Sportiv Municipal 

pe care l-am votat anul trecut.”
Coşeriu Sorin: “Aş avea şi eu o întrebare domnule preşedinte. Aici la suma 

aceasta se menţionează că se majorează cu 800 mii lei. N-am ajuns la punctul 4? 
Atunci mă retrag.”

Baco Mihai: „Dacă  nu mai sunt discuţii cu privire la acest proiect de hotărâre 
atunci supun la vot aprobarea acestuia”.

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 234/2008



4.  Aprobarea  majorării  cotizaţiei  Consiliului  local  Alba-Iulia  la  Asociaţia 
„Fotbal Club Unirea 1924” pe anul 2008.

Se dă cuvântul d-nei Luminiţa Fara care prezintă proiectul de hotărâre precum 
şi raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel Stelian care prezintă raportul de 
avizare  din partea  comisiei  de studii,  prognoze economico-sociale,  buget,  finanţe, 
servicii publice, comerţ.

Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Coşeriu Sorin: “Nu este clar aici. Nu e clar de la ce sumă se porneşte şi la ce 
sumă se adaugă această sumă de 800.000 lei. Se adaugă la cât?”

Baco Mihai: “Acestea au fost majorate pe parcurs.”
Coşeriu Sorin: “Bun. Dar suma în vigoare cât este?”
Baco Mihai: “Întrebaţi cât mai dăm acum?”
Hondola Liviu: “Dăm 800.000 lei.”
Coşeriu Sorin: “Aici nu se înţelege aşa.”
Teofila Ţâr: “Anul trecut a fost un proiect de hotărâre prin care s-a aprobat o 

sumă pe anul competiţional 2007-2008. Anul competiţional ţine până în luna iulie. 
Însă la această hotărâre, este singura hotărâre de genul acesta. Până acum s-a mers pe 
an  bugetar,  an  financiar.  De  la  această  hotărâre  încoace  s-a  venit  cu  majorări. 
Aproximativ cam 10 miliarde. Deci eu am venit acum cu o solicitare. Dacă ultima 
hotărâre a fost aşa pe an competiţional, am venit cu o solicitare pentru 2008-2009. 
Noi am făcut un procent.  Participăm atât noi cât şi  Consiliul Judeţean şi  celelalte 
societăţi care participă acolo cu venituri. Am făcut un procent şi ne-au ieşit cam 8 
miliarde pe anul 2008.”

Baco Mihai: “Pe tur.”
Coşeriu Sorin: “Pe anul competiţional?”
Baco Mihai: Nu. Pe tur.”
Teofila Ţâr: “Noi nu putem să facem un angajament bugetar pentru anul 2009. 

Pentru 2008.”
Coşeriu Sorin:  “Din acel  material  se înţelege  că  la cei  500 de mii  se  mai 

adaugă încă 800.000. Sau suma va fi 800.000?”
Baco Mihai: “500.000 a fost pentru retur.”
Hondola Liviu: “Pentru semestru.”
Baco Mihai: “Iar 800.000 este pentru retur.”
Hondola Liviu: “Noi am înţeles că venim cu 800.000 iar Consiliul Judeţean cu 

500.000. Ieri s-a discutat în şedinţa de consiliu. Noi de ce ar trebui să dăm mai mult 
ca ei.”

Baco Mihai: “Pentru că este echipa municipiului.”
Hondola Liviu: “De acord. Dar aşa cum e în Consiliu Judeţean, cred că ar fi 

corect să se facă o comisie, am mai discutat şi anul trecut,  în care să se stabilească pe 
ce se cheltuiesc, pe ce se investesc aceşti bani. Să se justifice.”

Baco Mihai: “Domnule consilier v-a prezentat domnul Bărdaş. Dacă vreţi vă 
mai prezintă.”

 Hondola Liviu: “Da dar acum s-au suplimentat banii. Şi atunci să-i justificăm 



pe ce  îi  cheltuim.  Poate  ne întreabă  cineva:  “Domnule ai  aprobat  dar  pe ce  s-au 
cheltuit?”

Rotar Marius: “La sfârşitul turului o să propunem o comisie care să analizeze şi 
să prezinte Consiliului local situaţia.”

Hondola Liviu: “Pe deasupra am înţeles că obiectivul nu este de promovare. 
Deci cheltuielile nici nu ştiu dacă trebuie să le suplimentăm.”

Mircea Hava: “Haideţi să discutăm serios. Dacă dorim să avem chestiunea de 
fotbal în oraş e bine. Dacă nu dorim să spunem clar. Nu mai vrem. Noi, reprezentanţii 
nuştiu cui nu mai dorim lucrul acesta. Comisii? Dacă vreţi câte doriţi. Vi le arătăm pe 
toate şi vi le-am arătat. Orice se doreşte. Acum dacă se doreşte faceţi o comisie din 
20. Documentele se pun toate la dispoziţie cu ce s-a cheltuit. Trebuie să discutăm o 
chestiune. Vrem să promovăm. Punem 16 miliarde pentru că fotbalul se face cu bani. 
Punem 20 de miliarde pentru că se face cu bani. Şi ştiţi lucrul acesta pentru că toţi 
trăim aici. Sau ştiţi numai în afară. Aici spuneţi altceva. Dacă dorim facem treaba 
aceasta, dacă nu o spunem aici pentru că Consiliul hotărăşte. Nu mai dăm nici un ban. 
Închidem totul. Vindem ce avem jucători şi cu stadionul vedem ce vom face. Eu nu 
vă spun patetic  lucrul  acesta.  În  fiecare  mandat  v-am spus lucrul  acesta.   Echipa 
trăieşte 80 şi ceva la sută pe banii noştri şi ai Consiliului Judeţean. Ne bucurăm că 
Consiliul Judeţean a pus 5 miliarde. De ce nu a pus 8? Foarte bine. O să mai pună. E 
prima etapă. Ceilalţi bani sunt de la două persoane. Tot ce este avere acolo pentru că 
este fundaţie la sfârşitul anului se trage linie. Şi se spune aceasta este echipa. Pentru 
că valoarea echipei este cei 15-20 de jucători. Ea nu are nimic. Nici măcar hainele 
acelea cu care joacă fotbal nu sunt ale ei ci ale celor care dau banii. La sfârşitul anului 
se discută. Cât a fost bugetul. 20 de miliarde. Consiliul local a dat 10, celălalt 10. Şi 
în funcţie de aceasta se face proporţia de participare, de avere în echipă. Se termină? 
Noi ne luăm cât am participat din echipă şi rămânem cu stadionul, cu investiţiile pe 
care, domnule Hondola, fără supărare, le-aţi aprobat.”

Vine domnul Paul Voicu.
Hondola Liviu: “Şi acum le aprob că sunt de acord.”
Mircea Hava: “Faptul că doriţi să fie super transparenţă eu apreciez şi propun 

să faceţi o comisie. Suntem 3 partide. Din fiecare câte unul. Dar vă rog să vă duceţi 
acolo când vă chem. Să analizaţi şi să vedeţi acolo unde se duc banii. Este drept că în 
campania electorală a fost o poveste că au fost transferaţi în Elveţia 3 miliarde ca să 
merg să văd campionatul. Doamna Harda o ştia. Poate îmi dă şi mie contul să-i pot 
folosi.”

Hondola Liviu: “Noi trebuie să avem un obiectiv acolo. Nu să stăm plafonaţi să 
treacă azi să vină mâine.”

Mircea Hava: “Obiectivul nostru este promovarea. Noi nu vrem să ieşim cu un 
obiectiv de promovare ci promovarea să nu coste enorm. Dar trebuie să vă gândiţi la 
treaba aceasta. Promovarea înseamnă nocturnă. Un milion jumătate de euro. Terenul 
este, fără să mai punem scaunele, scaunul, el la preţul de 1 euro sau jumătate de euro. 
Restul este tabela de marcat care sunt investiţiile noastre şi trebuie să le facem. Şi pe 
urmă e vorba de 4 milioane de euro. Trebuie şi noi să ne gândim.”

Hondola Liviu: “Eu ce am zis?”
Mircea Hava: “Nu ai zis aşa.”



Hondola Liviu: “Păi dacă nu îmi dă voie domnul preşedinte.”
Baco Mihai: “Hai că ai luat locul doamnei Harda.”
Hondola Liviu: “Mulţumesc domnule preşedinte.”
Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “În  loc  să  ne  lăudăm cu  echipa  aceasta,  pe  lângă 

echipa mare cu juniorii şi cu cei care sunt acolo, noi băgăm strâmbe echipei.”
Mircea Hava: “Foarte bine că aţi adus această discuţie. Trebuie să vedem ce a 

însemnat un B pe locul 7 în altă zonă a ţării şi cu câţi bani şi câţi bani au fost aici.”
Baco Mihai: “Pentru a veni în întâmpinarea dorinţelor dumneavoastră domnule 

Hondola, stabilim acum o comisie cu câte un reprezentant din fiecare partid. Noi îl 
avem pe domnul Bărdaş. Pentru celelalte partide pe cine propuneţi?”

Baco Mihai: “În urma consultărilor au fost propuşi domnul Hondola Liviu şi 
domnul Dârloşan Dorin.  Supun la vot  dacă sunteţi  de acord cu membrii  comisiei 
domnul  Bărdaş Horia Mihai, domnul Dârloşan Dorin şi domnul Hondola Liviu şi cu 
proiectul de hotărâre?”

“Fiind supusă la vot propunerea a fost votată cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat hotărârea nr. 235/2008.

    5. Modificarea şi completarea statului de funcţii şi organigramei Serviciului 
public  “Administrarea  patrimoniului  local”  din  subordinea  Consiliului  local  Alba 
Iulia.

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

 Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel Stelian care prezintă raportul de 
avizare  din partea  comisiei  de studii,  prognoze economico-sociale,  buget,  finanţe, 
servicii publice, comerţ.

Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

  Baco  Mihai:  “Dacă  nu  sunt  discuţii  supun  la  vot  prezentul  proiect  de 
hotărâre.”

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

     S-a adoptat Hotărârea nr. 236/2008

           6. Aprobarea finanţării Centrului rezidenţial “Aşezământul pentru persoane 
vârstnice  în  situaţii  de  vulnerabilitate  socială  Sfântul  Andrei.”  -  este  retras  de  pe 
ordinea de zi.

       7. Aprobarea finanţării Centrului de recuperare pentru copii cu dizabilităţi 
multiple.

    Se dă cuvântul d-nei Delia Cristescu care prezintă proiectul de hotărâre şi 
raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul d-lui consilier Cornea Vasile care prezintă raportul de avizare 



din  partea  comisiei  de  specialitate  a  Consiliului  local  pentru  activităţi  ştiinţifice, 
învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţie  socială,  culte,  sport,  agrement,  turism  şi 
protecţia copilului.

Cornea Vasile: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.”
Baco Mihai: "Dacă nu aveţi discuţii supun la vot proiectul de hotărâre."
  “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru."

   S-a adoptat Hotărârea nr. 237/2008

   8. Virarea sumei de 145.943,83 lei în contul SC APĂ CTTA SA Alba-Iulia, 
Filiala Alba-Iulia cu destinaţia de plată rate privind autospeciala combinată pentru 
spălat şi curăţat reţele canalizare.

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

   Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare 
din  partea  comisiei  de  specialitate  a  Consiliului  local  pentru  studii,  prognoze 
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice, comerţ.

 Sandu Cornel:  “Comisia a avizat favorabil   acest  proiect de hotărâre şi  nu 
avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia”. 

  Besoiu Ioan Petru:  “Dacă nu sunt  discuţii  supun la vot  aprobarea acestui 
proiect.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 238/2008

   9. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice privind studiul de fezabilitate 
pentru obiectivul “Extindere reţea canalizare, str. Lalelelor, municipiul Alba-Iulia.”

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

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

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

  Baco Mihai: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui proiect.”
  “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

  S-a adoptat Hotărârea nr. 239/2008

 



10.  Aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice   privind  studiul  de 
prefezabilitate pentru obiectivul “Amenajare bază sportivă Miceşti.”

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

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

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

  Baco Mihai: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot aprobarea acestui proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 240/2008

11. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Alba-Iulia, 
scoaterea din funcţiune şi casarea CT nr. 1, CT nr. 2, CT nr. 4, CT nr. 27 şi CT nr. 29.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare 
din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.”

Hondola  Liviu:  "Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de  hotărâre  şi  nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Paul Voicu: “Vreau să vă spun că CT nr. 15 rămâne în funcţiune. Vă rog să o 
excludeţi de acolo. Trebuie să mai ajutăm oamenii de acolo. Proiectul de hotărâre a 
fost făcut puţin mai repede.” 

Baco Mihai: „Dacă nu sunt obiecţiuni cu privire la proiectul de hotărâre supun 
la vot aprobarea acestuia.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 241/2008

12. Aprobarea demolării CT nr. 3 situată în Alba-Iulia, B-dul Transilvaniei.
Se  dă  cuvântul  d-nei  Silvia  Moldovan   care  prezintă  proiectul  de  hotărâre 

precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare 

din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.”
Hondola  Liviu:  "Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de  hotărâre  şi  nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Baco Mihai: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 242/2008



13. Modificarea şi  completarea Hotărârii  nr.  335/2006 a Consiliului local al 
municipiului Alba-Iulia.

 Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă proiectul de hotărâre precum 
şi raportul de specialitate.

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

Cimpoieş Cornel Pavel:  “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre 
şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
           Baco Mihai: “Doamna Hedviga vă rog să-l prezentaţi.”
           Călin Hedviga: “Planul urbanistic zonal este singura reglementare a legii prin 
care noi putem introduce suprafeţe aferente mobilării urbanistice. Drept pentru care 
acest plan urbanistic l-am folosit ca să extindem  perimetru intravilan şi să permitem 
construcţiile în extravilanul municipiului Alba-Iulia. Ca urmare s-a creat o zonă de 
extindere a intravilanului  iar  planurile urbanistice pe care noi  le-am acceptat  prin 
certificate  de  urbanism sunt  doar  în  acest  perimetru  care  este  avizat  tot  de  către 
dumneavoastră. Vă prezint aici de faţă un nou regulament al planurilor urbanistice 
deoarece  prin  aprobarea  PUZ-urilor  în  extravilan  în  general  pentru  cartiere  de 
locuinţe individuale, colective sau pentru alte funcţiuni gen agrement au creat nişte 
disfuncţiuni. Reglementarea urbanistică aprobată a unui cartier presupune şi o tramă 
stradală  şi  extinderea  acesteia.  Trama  stradală  fie  se  dezvoltă  pe  un  drum  de 
exploatare  agricol  existent  de  4  m  aşa  cum  este  inclus  în  domeniul  public  al 
municipiului Alba-Iulia fie se creează alte străzi noi pe domeniul privat. În consecinţă 
regulamentul de urbanism pe care vi-l propun ar trebui să aibă următorii paşi:
        I Prima prezentare în comisiile de specialitate ar fi reglementarea urbanistică 
propusă prin PUZ.
        II  Prezentarea dumneavoastră spre  avizare.  În cazul  în care avizarea este 
favorabilă pentru documentaţie  vom supune  consultării  populaţiei  care  prin lege, 
PUZ-ul este expus timp de 10 zile în holul  Primăriei  şi  dat  în mas media.  După 
expirarea acestui termen planşa de reglementare pe care dumneavoastră aţi avizat-o 
va fi ştampilată de noi spre neschimbare, va fi restituită beneficiarului care va face 
parcelarea,  parcelare  care  presupune parcele  distincte   pentru  construire  şi  pentru 
extinderea  tramei  stradale  astfel  încât  proiectul  redepus  la  dumneavoastră  spre 
aprobare să conţină în plus: avizele aferente comisiei de urbanism, parcelarea avizată 
de Oficiul Judeţean pentru Cadastru, actul privind schimbarea funcţiunii imobilului în 
cale  de  comunicaţie  rutieră,  în  formă  autentică,  privind  instituirea  servituţilor  de 
utilitate publică atât pentru străzile noi create cât şi pentru lărgirea străzilor existente 
pe tot traseul  de la ultimul drum public modernizat.  Acest regulament face ca un 
drum să fie  rezolvat  atât din punct de vedere urbanistic cât şi juridic creându-se 
premisele de dezvoltare a unei trame stradale, a căilor de comunicaţie rutieră. Cam 
aceasta ar fi prezentarea mea.”
         Baco Mihai: “Ceea ce este important de spus este că din momentul acesta noi 
numai  avizăm  PUZ-urile.  Avizarea  este  premergătoare  autorizării  efective  a 



construcţiei. Dacă aveţi alte probleme?”
     Călin  Hedviga:  “Mai  era  articolul  2.  La  articolul  2  vă  supun  atenţiei 
dumneavoastră până la aprobarea reactualizării PUZ-ului aş vrea să consfinţiţi ca să 
nu mai aprobaţi nici o altă funcţiune cartierelor de locuinţe.”
           Baco Mihai: “ L-am citit.”   

 Baco Mihai: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot aprobarea acestui proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

     S-a adoptat Hotărârea nr. 243/2008

   14.  Aprobarea  unor  Planuri  Urbanistice  de  Detaliu  pentru  amplasarea  şi 
realizarea unor construcţii în municipiul Alba-Iulia:
           
             Art. 1 Avizează PUZ construire spaţiu comercial şi case de vacanţă extravilan 
Miceşti,  solicitant  Bologa Nicolae,  Baciu Ioana Adriana,  Pop Sergiu,  Ţâr Marius, 
Teiuşan Năsălean Florin, Bogdan Dumitru, Hărăstăsan Claudiu, Kopros Iosif.
            Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul precum şi raportul 
de specialitate. 

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

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

    Călin Hedviga: “Bologa Nicolae solicită construire spaţiu comercial şi case 
de vacanţă. Am omis că o să vă arăt de fiecare dată încadrarea în zonă. La ieşire din 
Miceşti  spre  Şard pe această  cale.  Planul  urbanistic prevede o stradă,  o parcelare 
pentru locuinţe.  O stradă cu profil  de 8 m,  parcele pentru locuinţe individuale,  o 
parcelă mare pe care şi-o păstrează beneficiarul  şi posibilitatea realizării unor dotări 
la stradă. Retragerea faţă de alineament este de 3 metri.” 
              Baco Mihai: “Dacă nu  sunt obiecţii supun la vot avizarea acestuia.”

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

  Art. 2. Avizează PUZ construire locuinţe unifamiliale şi drum acces, Oarda de 
Jos, Zona Dublihan, solicitant Alexandru Săndel, Bradea Nicolae, Dan Nicolae.
           Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul precum şi raportul 
de specialitate. 

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

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

 Călin Hedviga: “Alexandru Săndel, Oarda de Jos, Zona Dublihan. După cum 
ştim zona Dublihan este lângă râul Sebeş. Va fi inclus în intravilan când se va aproba 



şi este supus unei presiuni de construire de locuinţe individuale foarte mare. Unul 
dintre PUZ-uri tratează această fâşie. Se propune o stradă şi ea tot cu profil de 8 m, cu 
parcele ce duc direct  spre ieşirea la podul de metal de la Oarda.”

 Rotar Marius: “Şoseaua rapidă nu trece pe acolo?”
Călin Hedviga: “Este mult mai departe.”
 Baco Mihai: “Dacă nu  sunt obiecţii supun la vot avizarea acestuia.”

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

           Art. 3 Avizează PUZ construire locuinţe unifamiliale şi drum acces, Oarda de 
Jos, Zona Dublihan solicitant Alexandru Săndel şi Arion Simion.
         Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul precum  şi raportul de 
specialitate.

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

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

Călin Hedviga: “Este tot zona Dublihan. Avem această fâşie alcătuită din mai 
multe parcele private care se comasează. Îşi propun de asemenea o stradă privată şi 
câteva parcela.”

Cimpoieş Cornel Pavel: “Aş vrea să fac o singură precizare. 3,45 ha sunt în 
această zonă  şi vor constitui un PUZ mai mare. Toate sunt legate între ele.”

Baco Mihai: “Dacă nu  sunt obiecţii supun la vot avizarea acestuia.”
         “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

 
         Art. 4 Avizează PUZ construire locuinţe individuale Partoş, zona Dublihan, 
solicitant Haneş Simona.
          Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul precum  şi raportul 
de specialitate.

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

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

Baco Mihai: “Dacă nu  sunt obiecţii supun la vot avizarea acestuia.”
         “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

        Art. 5 Avizează PUZ construire locuinţe individuale şi parcelare extravilan 
Oarda de Jos, Zona Dublihan, solicitant Corlaci Nicolae Olimoiu şi soţia Corlaci Ana 
Maria, Curta Mircea şi soţia Curta Elena, Fer Claudiu, Muncuş Vasile.
          Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul precum  şi raportul 



de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel care prezintă raportul de 

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

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

Baco Mihai: “Dacă nu  sunt obiecţii supun la vot avizarea acestuia.”
         “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

          Art. 6 Avizează PUZ construire locuinţe colective şi individuale – izolate şi 
înşiruite, str. Brânduşei – DJ 107A, PUZ str. Lalelelor, solicitant SC Simpalux SRL.
             Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă PUZ-ul precum şi raportul 
de specialitate.

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

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

Călin  Hrdviga:  “De  această  dată  amplasamentul  este  continuare  b-dul 
Revoluţiei  cu  Ion  Lăncrănjan  mergând  spre  Pâclişa.  Se  propune  un  ansamblu  de 
locuinţe. Strada Brânduşei spre  spre Pâclişa. Un ansamblu de locuinţe colective şi un 
mic grup de locuinţe individuale. Aici trebuie să vă semnalez că zona e afectată de 
cele două magistrale de gaz, cu zone de protecţie de 20 de  metri de o parte şi de alta 
şi  o magistrală care  alimentează porţelanul.  De asemenea se  află  şi  în apropierea 
firmei Transavia. Regimul de înălţime este de P + 1 + M.”

Baco Mihai: “Aici avem o mică problemă doamna Hedviga. Mutarea gazului.”
Călin Hedviga: “Da propunerea este făcută pentru mutarea gazului. Am primit 

avizul pentru mutarea gazului. Şi aici aş sugera două condiţii: prima ar fi că protecţia 
devierii de gaz creează servituţi şi pe terenul vecinilor deci trebuie acordul legalizat al 
acestora.”

Baco Mihai: “Atunci eu propun să amânăm.”
Contor Gheorghe: “Dar este numai o avizare să-i trecem condiţiile.”
Călin Hedviga: “ Şi a doua condiţie ar fi avizul sanitar.”
Radu Todoran: “Dar dumneavoastră ştiţi ce înseamnă să deviezi o magistrală. 

Înseamnă ca Porţelanul să nu aibă o zi gaz. Şi racordul durează minim 6 ore. Aşa cum 
am avut noi cu Gold Corporation. Şi cine plăteşte? Am mai fost opriţi în iarnă pe 
motivul acesta şi nici măcar nu s-a făcut lucrarea. Noi la următoarea oprire chemăm 
Procuratura. Să se ştie.”

  Mircea Hava: “Deci avizul e clar.”
  Cimpoieş Cornel Pavel: “Doamna Hedviga este cumva şi reţea de apă?”
  Călin hedviga: “Nu nu este.”

         Baco Mihai: “Dacă nu  sunt întrebări supun la vot avizarea acestuia cu cele 



două condiţii.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru  şi 1 vot împotrivă 

Radu Todoran.”
   
          Art. 7 Avizează PUZ ansamblu de locuinţe colective şi individuale (cuplate), 
str.  Brânduşei,  solicitant  Bârz  Florin,  Todea  Remus,  Bara  Gheorghe,  Drâmbărean 
Zeno, Ofelia şi Nicolae.

Se dă cuvântul d-nei  Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul precum  şi raportul 
de specialitate.

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

 Besoiu Ioan Petru: “Comisia  a avizat favorabil proiectul şi nu avem obiecţiuni 
în privinţa aprobării acestuia”.

 Călin Hedviga: “Zona e tot pe strada Brânduşei.”
 Hondola Liviu: “Restul sunt lacuri acolo?”
 Călin Hedviga: “Nu se vede mai rău.”
 Hondola Liviu: “Am întrebat doar.”
 Călin Hedviga:  “Drumul spre Pâclişa,  continuare Ion Lăncrănjan.  Cartierul 

“La Recea” se dezvoltă în această parte. Locuinţe colective P+3 de data aceasta şi un 
grup de locuinţe individuale.”

 Baco Mihai:  “Doamna Hedviga  am putea  să  vedem cum arată  un P+3 în 
Power Point.?”

  Cimpoieş Cornel Pavel: “Cele două PUZ-uri se leagă între ele iar în ceea ce 
priveşte  devierea  gazului  pe  proprietăţi,  din  discuţiile  de  la  comisie   au  acordul 
vecinilor.”

   Baco Mihai: “Domnule Cimpoieş le-ai văzut dumneata?”
             Baco Mihai: “Dacă nu  sunt întrebări supun la vot avizarea acestuia.”
          “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”        

          
         Art. 8 Avizează PUZ construire locuinţe individuale şi modernizare drum acces 
extravilan Miceşti, zona Coasta lui Ioşca solicitant Buhăţel Angela, Buhăţel Adrian 
Teodor, Simina Amalia, Creivean Ioan, Haneş Lucreţia, Bălgrădean Victoria, Turlea 
Aurelia, Brutan Viorica.

Se dă cuvântul d-nei  Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul precum  şi raportul 
de specialitate.

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

 Cimpoieş Cornel Pavel:  “Comisia  a avizat  favorabil  proiectul şi  nu avem 
obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia”.

Călin Hedviga: “Înainte de a ieşi din Miceşti spre pădure, spre stânga se face 
un drum. Amplasamentul se face chiar sub pădure.”



Baco  Mihai:  “Doamna  Hedviga  aş  vrea  să  mă  verificaţi.  La  raportul  de 
specialitate. Aţi trecut că drumurile de aces în zonă vor avea înălţimea platformei de 
maxim 8 m. De când maxim? Poate minim. Că atunci poate fi drumul de 1 m.”

Călin Hedviga: “Dar nu ştiu de ce a apărut cuvântul maxim?”
Baco Mihai: “Nici eu nu ştiu.”
Călin  Hedviga:  “Nu  trebuia  nici  minim  nici  maxim.  Am  dactilografiat  eu 

greşit.”
          Baco Mihai: “Dacă nu  mai sunt întrebări supun la vot avizarea acestuia.”
        “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.” 

          Domnul contestatar: “Vreau să spun şi eu ceva. Spunea doamna la început de 
lăţimea străzii care trebuie păstrată de la ultimul drum modernizat. Bănuiesc că vă 
referiţi la drumul care trece din Miceşti înspre Zlatna. Drumul de acces prevăzut, am 
înţeles, este drumul înspre Poligon unde se ţin festivităţile de la Miceşti. Deci drumul 
respectiv  este  prevăzut  să  aibă  lăţimea  de  10  m.  Sunt  două  case  sau  mai  multe 
construite în zonă pe drumul respectiv şi distanţa dintre gardurile respective, care sunt 
deja construite am înţeles că este undeva la 7,80 m. Se cere să aducem să facem 
dovada că proprietarii renunţă la o anumită parte din terenul lor pentru a face lăţimea 
care se solicită.”
               Călin Hedviga: “Vorbiţi de cele două case existente?”
               Domnul contestatar: “Noi nu putem să cerem să dărâme gardul.”
               Paul Voicu: “Noi reactualizăm în această perioadă de o lună totul.”
           Mircea Hava: “Dumneavoastră rezolvaţi treaba cealaltă, ştiţi care şi treaba 
aceasta o să ne ocupăm noi. Că s-ar putea autorizaţia de construire să fie aşa.”
               Paul Voicu: “Să vedem dacă are autorizaţie de construire.”
              Mircea Hava: “Nimeni nu e absurd. Acolo e o gâtuire, va fi un sens unic. Dar 
sper să nu mai avem aşa.” 

   Baco Mihai: “Domnule Cimpoieş le-ai văzut dumneata?”
             Baco Mihai: “Dacă nu  sunt întrebări supun la vot avizarea acestuia.”
          “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

          Art. 9 Avizează PUZ construire locuinţe strada Apuseni, FN, Miceşti solicitant 
SC Mariluc SRL.

Se dă cuvântul d-nei  Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul precum  şi raportul 
de specialitate.

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

Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Comisia   a  avizat  favorabil  proiectul  şi  nu  avem 
obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia”. 

Călin Hedviga: “Suntem tot în Miceşti pe strada Apuseni. Cum îi zice la strada 
aceasta domnul Contor?”

Contor Gheorghe: “Nu pot să identific aşa.”
Baco Mihai: “Cred că acesta este motivul pentru care nu aţi trecut în raportul 



de specialitate.”
Călin  Hedviga:  “Propune  parcele  pentru  locuinţe  individuale,  regimul  de 

înălţime P + 1 + M, retragere faţă de alineament de 3 m iar procentul de ocupare este 
de 40%.”

        Baco Mihai: “Dacă nu  sunt discuţii cu privire la acest PUZ supun la vot 
avizarea  acestuia.”

  “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”
     
         Art. 10 Avizează PUZ construire locuinţe Zona CHIP, Alba-Iulia extravilan, 
zona Chip Alba-Iulia solicitant Gligor Vasile, Hada Florian.

Se dă cuvântul d-nei  Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul precum  şi raportul 
de specialitate.

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

Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Comisia  a  avizat  favorabil  proiectul  şi  nu  avem 
obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia”.

Călin Hedviga: “Ampoi, zona aflată între Miceşti şi Bărăbanţ, parcelele care 
fac o diagonală cu malul Ampoiului. Este vorba de această parcelă. Este în extravilan. 
Necesită modernizarea căilor de exploatare existente de la 4 m la 10 m. Accesul se 
face prin Alba-Iulia, prin str. Emil Racoviţă pe lângă West Company. Procentul de 
ocupare este de 30%. Regimul de înălţime este de P + 1 + M.”

Bco Mihai: “Nu e puţin cam îngust drumul? Şase metri carosabil?”
Călin Hedviga: “Şase metri carosabil şi un trotuar de 1 m de o parte şi de alta.”
Baco Mihai: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot avizarea acestui PUZ.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru."

Art. 11 Avizează PUZ construire locuinţe şi dotări turistice Miceşti, solicitant 
Dudciuc Călin Nicolae.

Se dă cuvântul d-nei  Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul precum  şi raportul 
de specialitate.

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

Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Comisia  a  avizat  favorabil  proiectul  şi  nu  avem 
obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia”.

Călin Hedviga: “Suntem tot în Miceşti. Este zona aceasta de sub pădure. Se 
propune o zonă de agrement şi câteva parcele pentru locuinţe individuale.”

Baco Mihai: “Dacă tot e zonă de agrement măcar să ştim şi noi ce construcţii 
se fac acolo.”

Călin Hedviga: “În raportul de specialitate scrie că se face un motel.”
Baco Mihai: “Doamna Hedviga nu citiţi că asta ştiu şi eu.”



Călin Hedviga: “Volumetrica ziceţi nu?”
Baco Mihai: “Normal se face un motel dar nu ştim cum arată.”
Baco Mihai: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot avizarea acestui PUZ.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi un vot împotrivă 

Baco Mihai."

Art. 12 Avizează PUZ construire locuinţe unifamiliale extravilan, zona Coasta 
Curată, solicitant Şandor Georgeta şi Hancheş Eugenia.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul precum  şi raportul 
de specialitate.

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

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

Călin Hedviga: “Solicitanţii vor să construiască în extravilan Coasta Curată 
locuinţe unifamiliale. Pentru a ajunge în amplasament mergem pe drumul Pâclişei, 
str. Dianei.”

Baco Mihai: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot avizarea acestui PUZ.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru."

Art. 13 Avizează PUZ construire locuinţe unifamiliale extravilan Oarda, zona 
Podei, solicitant Avram Iancu, Goia Mircea şi Grunfeld Valentin.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul precum  şi raportul 
de specialitate.

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

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

Călin Hedviga: “Solicitanţii cer aprobarea în intravilan a unui ansamblu de 
locuinţe unifamiliale zona Podei. Pe Toporaşilor, pe lângă piaţă până pe Mircea 
Eliade. Zona de amplasament este foarte amplă acoperind o suprafaţă de 4,66 ha. Aici 
este o condiţie propusă de comisie: partea de jos să aibă un procent de ocupare de 
25% iar terenul în pantă un procent de 15%.”

Baco Mihai: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot avizarea acestui PUZ.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru."

Art. 14 Avizează PUZ construire locuinţe familiale extravilan Oarda, zona Şes, 
solicitant Năstase Daniela Grup Imobiliar S.R.L.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul precum  şi raportul 
de specialitate.



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

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

Călin Hedviga: “Suntem în zona Şes. Lângă Mureş, drumul spre Ciugud. Este 
vorba de acest teren, tot extravilan.”

Baco Mihai: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot avizarea acestui PUZ.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi un vot împotrivă 

Cornea Vasile."

Art.  15 Avizează PUZ  locuinţe individuale intravilan Bărăbanţ,  zona Tabla 
Popii, solicitant Lăncrăjan Franchini Ligia, Puican Doina, Gocea Maria, Chira Adela, 
Fleşeriu Traian.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul precum  şi raportul 
de specialitate.

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

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

Călin Hedviga: “De data aceasta este o parcelă în intravilanul municipiului 
Alba-Iulia. Strada Măceşului la Bărăbanţ.”

Baco Mihai: “Dacă nu  sunt discuţii supun la vot avizarea acestui PUZ.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru."

Art. 16 Avizează PUZ construire locuinţe unifamiliale, extravilan, zona Chip, 
strada Alexandru Odobescu, solicitant Trif Domnica şi Medrea Gheorghe.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul precum  şi raportul 
de specialitate.

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

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

Călin Hedviga: “Suntem în Ampoi, Alexandru Odobescu ce vine dinspre 
Racoviţă. Aici este un stâlp de înaltă tensiune. Prezintă această stradă legată între dig 
şi Alexandru Odobescu şi acele parcele mărunte .”

Baco Mihai: “Numai puţin doamna Hedviga că se pare că a scăpat ceva la 
punctul 14.”

Mircea Hava: “La punctul 14 nu exista o reclamaţie? Pe PUZ-il doamnei 
Năstase exista o reclamaţie a unui domn Dreghici. Drumul se face pe terenul lui.”



Călin Hedviga: “Nu mi-a parvenit nimic.”
Mircea Hava: “Dacă face PUZ-ul şi pe terenul altcuiva să aducă împuternicire 

notarială. Vrei să-mi fac şi eu un PUZ pe casa ta? Dacă suntem serioşi să fim până la 
capăt. Cred că colega dumneavoastră a dus reclamaţia casă. Eu am spus de la început. 
Solicitanţii să fie proprietari sau să aibă acordul vecinilor. Atunci să trecem la condiţii 
acceptul vecinilor, acceptul notarial.”

Baco Mihai: “Dacă nu  sunt discuţii supun la vot avizarea acestui PUZ.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru."

Art. 17 Avizează amplasare buclă locală, Cablu F-O Alba-Iulia solicitant SC 
Vodafone S.A.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul precum  şi raportul 
de specialitate.

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

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

Baco Mihai: “Dacă nu  sunt discuţii supun la vot avizarea acestui PUZ.”
“Fiind  supus  la  vot  acesta  a  fost  votat  cu  18  voturi  pentru  şi  o  abţinere 

Cimpoieş Cornel Pavel."

Art. 18 Avizează Reţea Internet şi Comunicaţii Electronice Alba-Iulia solicitant 
SC Succes S.R.L. Serghie Florentin.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul precum  şi raportul 
de specialitate.

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

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

Baco Mihai: “Dacă nu  sunt discuţii supun la vot avizarea acestui PUZ.”
“Fiind  supus  la  vot  acesta  a  fost  votat  cu  18  voturi  pentru  şi  o  abţinere 

Cimpoieş Cornel Pavel."

Călin Hedviga: “Aş vrea să vă spun că acum trecem la faza de aprobare.”

Art.  19  Respinge  PUD amenajare  spălătorie  auto,  strada  Bucureşti  nr.  111, 
solicitant Briciu Sorin – este retras de pe ordinea de zi.

Cimpoieş Cornel Pavel: “Comisia tehnică a dat aviz nefavorabil.”



Art.  20  Respinge  PUD construire  hală  producţie,  strada  Siretului,  nr.  31B, 
solicitant SC “Dora” S.R.L.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUD-ul precum  şi raportul 
de specialitate.

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

Cimpoieş  Cornel  Pavel:   “Comisia  a  avizat  nefavorabil  acest  proiect  de 
hotărâre şi avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Baco Mihai:  “Dacă nu  sunt  discuţii  supun la vot  respingerea acestui 
PUD.”

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

Art.  21 Aprobă PUD construire locuinţe colective P + 5E, str.  Moţilor  FN, 
solicitant SC Romcarpatia Grup Imobiliar SRL.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUD-ul precum  şi raportul 
de specialitate.

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

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

Cimpoieş Cornel Pavel: “Aici avizul era nefavorabil. S-a pus condiţia care nu 
poate să o îndeplinească cu garajele la subsol.”

Călin  Hedviga:  “Aici  trebuie  să  fac  o  precizare.  S-a  îndeplinit  condiţia.  Se 
prezintă o planşă prin care din strada Constantin Brâncuşi face un acces la subsol 
unde sunt parcajele.”

Cimpoieş Cornel Pavel: “Dacă s-a revenit este OK.”
Hondola Liviu: “Acordul vecinilor este că sunt şi case?”
Paul Voicu: “Nu este că aţi votat PUZ-ul Alba-Miceşti.”
Mircea  Hava:  “Aţi  votat  PUZ-ul  Alba-Miceşti.  Am  terminat  cu  acordul 

vecinilor. PUZ-ul a fost în dezbatere luni de zile.”
Baco Mihai: “Dacă nu  sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui PUD cu 

condiţia realizării garajelor la subsol.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru."

Art.  22 Aprobă PUD amenajare  depozit  materiale de construcţii  şoseaua de 
centură, FN, solicitant SC UNIMAT S.R.L.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUD-ul precum  şi raportul 
de specialitate.

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



monumentelor istorice şi de arhitectură.
Besoiu Ioan:  “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Hondola Liviu: “Ţinând cont că este pe drumul naţional şi  este pe varianta 

municipiului Alba-Iulia, eu din proiectul pe care l-am văzut până la prima construcşie 
sunt  5,5  m.  Aşa  scrie  aici:  cabană,  cabină  portar  la  5,5  m.  Vă spun  eu  conform 
Ordonanţei de Guvern nr. 43/97 spune că până la construcţia cea mai apropiată să fie 
50 m.”

Călin Hedviga: “22 m.”
Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Nu  e  intravilan  domnule  Hondola?  Mai  citiţi 

regulamentul.”
Hondola Liviu: “E intravilan?”
Călin Hedviga: “Da.”
Hondola  Liviu:  “Nu e  adevărat  e  50  m.  La  22   m la  drumurile  cum sunt 

varianta  sau  drumurile  cum  sunt  varianta.  Şi  acela  nu  e  drum  european.  50  m 
autostradă  şi  drumuri  europene,  naţionale.  Deci  22  m  la  drumurile  lăturalnice 
naţionale. Acela pe unde trece? Întrebaţi-ne pe noi pe unde trece. Acela e un drum 
naţional. Noi nu putem să-l avizăm până nu are acordul de la noi. Eu vă spun că nu o 
să poată să construiască.”

Pleşa Gabriel: “Haideţi să-l amânăm.”
Hondola Liviu: “Să vină să-i dăm avizul.”
Mircea  Hava:  “Domnule  Hondola  sunteţi  consilier  local,  sunteţi  consilierul 

drumurilor naţionale sau sunteţi consilier de cartier. Deocamdată aprobăm  aici ceva 
pe urmă avizul se cere la autorizare. În acest oraş trebuie să conducă consiliul după 
legi. Acesta este un PUZ. Nu Gazul, nu Electrica.”

Hondola Liviu: “Dar asta am zis. Că trebuie să prezinte proiectul.”
Mircea Hava: “Dar acesta este un PUZ. Cu gazul o să aflaţi o chestiune. Că 

este pe domeniul public, n-au decât să-şi mute ei ţeava de aici încolo. Gazul ne pune 
condiţii, electrica ne călăreşte. Suntem în România anului 2008-2009. Democraţie. 
Constituţie nouă.”

Baco Mihai: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui PUD.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 15 voturi pentru şi 4 abţineri Coşeriu 

Sorin, Hondola Liviu, Pleşa Gabriel, Puican Ioan."

Art.  23  Aprobă  PUD construire  birouri,  strada  Bucovinei,  nr.  4A solicitant 
Crişan Grigore Marcel.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUD-ul precum  şi raportul 
de specialitate.

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

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

Baco Mihai: “Dacă nu  sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui PUD.”



“Fiind  supus  la  vot  acesta  a  fost  votat  cu  18  voturi  pentru  şi  o  abţinere 
Cimpoieş Cornel Pavel."

 
Art.  24 Aprobă PUD amplasare dulap metalic stradal – 2 buc Bărăbanţ,  str. 

Mureşului/ Gorunului, Miceşti, str. Scărişoara/ Zăvoi solicitant UPC România S.R.L.
Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUD-ul precum  şi raportul 

de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel care prezintă raportul de 

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

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

Călin  Hedviga:  “UPC  are  nevoie  să  amplaseze  2  dulapuri  metalice  pentru 
extinderea reţelei de telefonie prin cablu.”

Baco Mihai: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui PUD.”
“Fiind  supus  la  vot  acesta  a  fost  votat  cu  18  voturi  pentru  şi  o  abţinere 

Cimpoieş Cornel Pavel."

Art.  25  Aprobă  PUZ  construire  spaţii  comerciale  şi  servicii,  birouri,  zonă 
turistică şi  de agrement,  str.  Brânduşei,  FN, zona Dealul Furcilor,  solicitant Lazăr 
Cornelia.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUD-ul precum  şi raportul 
de specialitate.

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

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

Călin Hedviga: “Am discutat înainte amplasarea unor locuinţe colective pe o 
parte şi de alta pe strada Brânduşei. Este propusă această investiţie care constă din 
depozite şi spaţii comerciale, servicii, locuinţe de serviciu, birouri, spaţii turistice şi 
de  agrement.  Spaţiile  comerciale  sunt  amplasate  spre  stradă,  birouri  şi  spaţii  de 
agrement în adâncimea lotului.”

Baco Mihai: “Pe ce suprafaţă?”
Călin Hedviga: “Pe 2,37 ha. De fapt e vorba de 3 zone funcţionale care pot trăi 

împreună: comerţ, servicii, birouri, servicii şi agrement. Regimul de înălţime P + 1, 
procentul de ocupare de 30%.”

Baco Mihai: “Dacă nu  sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui PUD.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru."



Art.  26 Aprobă PUZ construire  spaţii  comerciale  şi  birouri  Cetatea Istorică 
inters. Str. Aurel Vlaicu cu str. Nicolae Iorga, solicitant Brânzan Eugenia.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUD-ul precum  şi raportul 
de specialitate.

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

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

Călin Hedviga: “În Cetatea Istorică, lângă Hotel Cetate,  str.  Aurel Vlaicu şi 
Moschito. Acest teren a fost restituit pe Legea nr. 10 şi a intrat în posesia doamnei 
Brânzan Eugenia.”

Baco Mihai: “Ca să scurtăm puţin e vorba de curtea unde e Moschito. Se va 
face ceva foarte frumos. Spaţii comerciale şi birouri. Discuţiile au fost foarte ample. 
Pânî la urmă s-a concluzionat ca toată zona de locuinţe individuale să fie francată de 
o construcţie  mai  riguroasă ca regim de  înălţime pentru a  nu fi  piticul  Hotelului 
Cetate.”

Pleşa Gabriel: “Nu cred că avem o viziune volumetrică să vedem cam ce ar 
ieşi. Şi de ce . Pentru că Cetatea e foarte aproape.”

Călin Hedviga: “Numai atât avem.”
Baco  Mihai:  “Am încrederea  că  se  va  realiza  un  lucru  care  se  încadrează 

perfect.”
Baco Mihai: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui PUZ.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru şi 3 abţineri Dărămuş 

Eugenia Marcela, Pleşa Gabriel, Puican Ioan."

Art.  27 Aprobă PUZ construire service auto, locuinţe serviciu, împrejmuire, 
staţie Petrom, Oarda de Jos inters. DN1 cu str. Biruinţei solicitant Drăgoi Mircea, SC 
Petrom S.A. Bucureşti, Drăghici Nicolae.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUD-ul precum  şi raportul 
de specialitate.

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

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

Călin Hedviga: “Suntem la intersecţia DN1 şi Oarda de Jos. Este vorba de acest 
teren aflat la intersecţia acestor 2 căi. Se propune o zonă de servicii şi o staţie de 
benzină.”

Cornea Vasile: “Aş vrea să întreb câţi metri trebuie acolo? Trei sute sau câţi?”
Hondola Liviu: “Pentru dumneavoastră sau legal?”
Cornea Vasile: “Legal.”



Hondola Liviu: “Legal 50 m. Vreau să vă spun că staţia de acolo are 50 m.”
Cimpoieş Cornel Pavel: “Dacă are 50 m eu îl mănânc.”
Baco Mihai: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui PUD.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru."

Art.  28  Aprobă  prelungirea  termenului  de  valabilitate  cu  un  an  al  PUD 
“Extindere spaţiu comercial”, b-dul Revoluţiei, bl. A8, ap. 3 aprobat cu Hotărârea 
Consiliului local nr. 290/oct 2004, art. 16 solicitant Lazăr Traian.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUD-ul precum  şi raportul 
de specialitate.

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

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

Călin Hedviga: “Este un PUD pe care dumneavoastră l-aţi aprobat în 2004 şi 
necesită o prelungire cu un an. 

Baco Mihai: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui PUD.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru."

Art. 29 Aprobă PUD amenajare spălătorie auto Bd. Republicii, nr. 31 solicitant 
SC Bara SRL pentru SC Hah Dennis S.R.L., conform planului de situaţie anexat.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUD-ul precum  şi raportul 
de specialitate.

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

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

Călin  Hedviga:  “Este  o  spălătorie  auto  pe  strada  Republicii.  Această 
documentaţie  care  este  în  curtea  Fabricii  de  oxigen  a  fost  analizată  în  comisie. 
Deoarece avizul comisiei a fost nefavorabil chiriaşul spălătoriei auto vă solicită să 
despărţiţi cele 2 aprobări analizând  doar spălătoria auto care este amenajată direct în 
incintă.  Aici  sunt  amplasate  cele  două  boxe  de  spălat.  Acesta  este  circuitul  apoi 
maşinile se reîntorc în bulevard Suprafaţa celor 2 boxe este de 50 mp.”

Paul Voicu: “Doamna Hedviga e suficient. Din zecile de controale pe care le-
am făcut la spălătorie, a fost singurul care a înţeles problema. Au închis şi au stat 
până li s-a aprobat tot. Eu zic să aprobăm.”

Cimpoieş Cornel Pavel: “Accesul la spălătorie se face prin curte. Nu stă nici o 
maşină  pe  domeniul  public.  Are  toate  avizele  de  la  ministerul  mediului.  Nu  se 
întâmplă nimic pe domeniul public.”

Baco Mihai: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui PUD.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi o abţinere Baco 



Mihai."

Art.  30  Avizează  PUZ  construire  locuinţe  individuale  “Chip”,  extravilan, 
str.  Emil  Racoviţă,  solicitant  Dârloşan Dorin Ioan,  Popescu Nicolae,  Mircea  Ioan 
conform planului de situaţie anexat.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul precum  şi raportul 
de specialitate.

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

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

Călin Hedviga: “ Aceasta este suprafaţa supusă dumneavoastră avizării şi se 
referă la un ansamblu de locuinţe individuale în extravilan, continuare Emil Racoviţă 
şi merge spre Bărăbanţ. Este foarte aproape de râul Ampoi.”

Cimpoieş Cornel Pavel: “ Este la faza de avizare nu?”
Călin Hedviga: “Da.”
Baco Mihai: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui PUD.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi o abţinere Dârloşan 

Dorin Ioan."

Art. 31 Aprobă PUZ Modificare PUZ 4214 – Dealul Furcilor, str. Brânduşei, 
solicitant Besoiu Luminiţa Adina, conform planului de situaţie anexat. 

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul precum  şi raportul 
de specialitate.

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

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

Călin Hedviga: “ Este vorba despre PUZ-ul de pe strada Lalelelor. Pe Dealul 
Furcilor era o stradă. Se solicită eliminarea acestui tronson.”

Cimpoieş Cornel Pavel: “ Este la faza de avizare nu?”
Călin Hedviga: “Da.”
Baco Mihai: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui PUD.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi o abţinere Dârloşan 

Dorin Ioan."

S-a adoptat Hotărârea nr. 244/2008.



15. Atribuirea denumirii de străzi din municipiul Alba-Iulia.
Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă proiectul de hotărâre precum 

şi raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Cornea Vasile care prezintă raportul de avizare 

din  partea  comisiei  de  specialitate  a  Consiliului  local  pentru  activităţi  ştiinţifice, 
învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţie  socială,  culte,  sport,  agrement,  turism  şi 
protecţia copilului.

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

Cornea Vasile:  “Aş vrea să supun atenţiei  dumneavoastră o chestiune. Dacă 
ţineţi minte cu Valea Călugărului am avut o discuţie. Nu ştiu care părinte Ion a vrut să 
se  numească  Valea  Călugărului.  Acum  vrea  să  revină  la  Valea  Popii  şi  a  făcut 
reclamaţie. Cine îmi poate spune că nu vine un alt popă să facă scandal că vrea alt 
nume.”

Contor Gheorghe: “Cinstit şi lăutăreşte a fost Valea Popii de când e lumea.”
Cornea Vasile: “Mai puteţi veni şi dumneavoastră cu alte idei.”

          Baco Mihai: “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
 “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru. 

            S-a adoptat Hotărârea nr. 245/2008

          16. Propunerea de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare.
      Se dă cuvântul d-nei Groza Aurica care prezintă proiectul de hotărâre precum 
şi raportul de specialitate.

  Se dă cuvântul d-lui consilier Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare 
din  partea  comisiei  de  specialitate  a  Consiliului  local  pentru  administrarea 
domeniului public şi privat, agricultură.
         Hondola Liviu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.            
           Baco Mihai: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 246/2008

17. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 2882/176/2008.
Se dă cuvântul d-nei Groza Aurica care prezintă proiectul precum şi raportul de 

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

din  partea      comisiei  de  specialitate  a  Consiliului  local  pentru  administrarea 
domeniului public şi privat, agricultură.

Hondola  Liviu:  “Comisia  a  avizat   acest  proiect  de  hotărâre  şi  nu  avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Baco Mihai: “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”



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

S-a adoptat Hotărârea nr. 247/2008

18. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 3839/176/2007.
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre precum 

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

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Baco Mihai: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 248/2008

 19. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 2932/176/2008.
 Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre precum 

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

din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Hondola Liviu: “Comisia a avizat acest proiect de hotărâre şi avem obiecţiuni 

în privinţa adoptării acestuia.”
 Baco Mihai: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru neînsuşire.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 249/2008

          20. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 1722/176/2007.
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre precum 

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

din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Hondola Liviu: “Comisia a avizat acest proiect de hotărâre şi avem obiecţiuni 

în privinţa adoptării acestuia.”
Baco Mihai: “Dacă sunteţi de acord supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru neînsuşire.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 250/2008

 21. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 2074/176/2007. 
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre precum 

şi raportul de specialitate.



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

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

Baco Mihai: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 251/2008

         22. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 3217/176/2008.
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre precum 

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

din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Hondola Liviu: “Comisia a avizat  acest proeict de hotărâre şi  avem obiecţiuni 

în privinţa adoptării acestuia.”
Baco Mihai: “Dacă nu sunt obiecţiuni  supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru neînsuşire.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 252/2008

23. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 2899/176/2007.
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre  precum 

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

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Baco Mihai: “Dacă nu sunt obiecţiuni, supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru însuşire parţială.” 

S-a adoptat Hotărârea nr. 253/2008

24. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 2490/176/2008.
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre precum 

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

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Baco Mihai: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”



S-a adoptat Hotărârea nr. 254/2008

25. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 6220/176/2007.
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre precum 

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

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Baco Mihai: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru neînsuşire.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 255/2008

26.  Însuşirea  documentaţiei  tehnice  de  parcelare,  unificare  şi  comasare  a 
imobilului (teren) situat în Alba-Iulia, str. Vasile Goldiş, bl. 8, sc. D, ap. 6.

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

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

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

Baco  Mihai:  “Dacă  nu  sunt  obiecţiuni  supun  la  vot  prezentul  proiect  de 
hotărâre.

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 256/2008

27.  Însuşirea  documentaţiei  tehnice  de  parcelare,  unificare  şi  comasare  a 
imobilului (teren) situat în Alba-Iulia, B-dul Regele Carol I, nr. 39.

Se dă cuvântul d-nei Groza Aurica care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 
raportul de specialitate. 

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

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

Baco Mihai: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 257/2008



28.  Însuşirea  documentaţiei  tehnice  de  parcelare  a  imobilului  (teren  + 
construcţie) situat în Alba-Iulia, str. Mihai Eminescu.

Se dă cuvântul d-nei Groza Aurica care prezintă proiectul de hotărâre precum 
şi raportul de specialitate. 

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

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

Baco Mihai: “Dacă nu sunt obiecţiuni  supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 258/2008

29. Însuşirea documentaţiei tehnice de parcelare a blocului 235 BC (bloc ANL) 
situat în Alba-Iulia, str. Arieşului.

Se dă cuvântul d-nei Groza Aurica care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 
raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Hondola Liviu  care prezintă raportul din partea 
comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Hondola Liviu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect şi nu avem obiecţiuni 
în privinţa aprobării acestuia.”

Baco Mihai: “Dacă nu sunt obiecţiuni, supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 259/2008

30.  Acceptarea  donaţiei  făcută  către  Consiliul  local  Alba-Iulia  de  către  SC 
Roaldis SRL privind un imobil (teren) situat în Alba-Iulia, str. Septimuis Severus, nr. 
16. 

Se dă cuvântul d-lui Groza Aurica care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 
raportul de specialitate.

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

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

Baco Mihai: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptata Hotărârea nr. 260/2008



31. Parcelarea şi înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba-Iulia 
asupra imobilelor – Şcoală şi Grădiniţă situate în Pâclişa, str. Carpenului, nr. 87.

Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre  precum 
şi raportul de specialitate. 

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

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

Baco Mihai: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot prezentul proiect.”
 “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 261/2008

32.  Constituirea  Comisiei  de  licitaţii  şi  negocieri  pebtru  concesionarea, 
închirierea  şi vânzarea unor terenuri şi spaţii în municipiul Alba-Iulia.

Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre  precum şi 
raportul de specialitate. 

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

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

Baco Mihai: “Este vorba de comisia de licitaţii care trebuie să aibă 5 membrii. 
Doi sunt numiţi din oficiu. Domnul Doru Inurean care este secretar şef comisie şi 
domnul Paul Voicu care e şi preşedinte de comisie. Vă rog să faceţi propuneri pentru 
ceilalţi membrii.”

Popa Pavel: “Domnul Cornea Vasile, domnul Sandu Cornel Stelian, domnul 
Cimpoieş Cornel Pavel, domnul Hondola Liviu şi domnul Dârloşan Dorin Ioan.”

Baco  Mihai:  “Dacă  nu  mai  sunt  discuţii  supun  la  vot  aprobarea  comisiei 
constituită din membrii respectivi.”

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

S-a adoptata Hotărârea nr. 262/2008

        33. Aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în 
Alba-Iula, str. Emil Racoviţă, nr. 12.

Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre, precum şi 
raportul de specialitate.

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

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

Baco Mihai: “Dacă nu  sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptata Hotărârea nr. 263/2008



34. Aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în 
Alba-Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 8.

Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre, precum şi 
raportul de specialitate.

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

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

Baco Mihai: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot aprobarea  acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptata Hotărârea nr. 264/2008

35. Aprobarea asocierii dintre  Consiliul local Alba-Iulia şi SC Wrong Cave 
SRL.

Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 
raportul de specialitate.

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

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

Se dă cuvântul doamnei consilier Monica Pop care prezintă raportul de avizare 
din partea comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu 
publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţeneşti.

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

Baco Mihai: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 265/2008

36. Interzicerea desfăşurării activităţilor poluante – generatoare de disconfort 
pentru populaţie în anumite zone ale municipiului Alba-Iulia.

Se dă cuvântul d-nei Ileana Krisbai care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul d-lui consilier Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Baco Mihai: "Supun la vot dacă sunteţi de acord."
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 266/2008



37. Împuternicirea domnilor Hârceagă Ţâr Ciprian Laurenţiu şi Simion Marcel 
de a reprezenta interesele Consiliului local Alba-Iulia în faţa instanţelor judecătoreşti.

 Se dă cuvântul d-nei Georgeta Rânghet care prezintă raportul de specialitate şi 
proeictul de hotărâre.

Se dă cuvântul doamnei consilier Monica Pop care prezintă raportul de avizare 
din partea comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu 
publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţeneşti.

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

Baco  Mihai:  “Doamna  Rânghet  domnul  Hârceagă  asigură  doar  asistenţă 
juridică în domeniul urbanismului sau ne şi reprezintă în faţa instanţei.”

Georgeta Rânghet: “Şi una şi alta.”
Baco  Mihai:  “Dacă  nu  mai  sunt  discuţii  supun  la  vot  aprobarea   acestui 

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 267/2008

38. Parcelarea şi înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba-Iulia 
asupra imobilului – Cămin Cultural situat în Pâclişa, str. Carpenului.

Se  dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  raportul  de  specialitate  şi 
proiectul de hotărâre. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare 
din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
        Hondola Liviu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
 Baco Mihai: “Dacă nu  sunt discuţii  supun la vot aprobarea acestui proiect.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 268/2008

39.  Modificarea  Hotărârii  nr.  274/2006  a  Consiliului  local  al  municipiului 
Alba-Iulia.

 Se dă cuvântul  d-nei  Luminiţa  fara  care  prezintă  raportul  de specialitate  şi 
proeictul de hotărâre.

Se dă cuvântul d-lui consilier Monica Pop  care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administraţie publică locală, relaţii cu publicul, probleme ale 
minorităţilor,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor 
cetăţenilor..

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

Paul Voicu: “Propun eu pe domnul Radu Tudoran şi pe domnul Puican Ioan.”



Baco Mihai: “Supun la vot dacă sunteţi de acord cu propunerea domnului Paul 
Voicu.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 269/2008

40.  Aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice,  faza  studiu  de  fezabilitate 
pentru  obiectivul:  extindere  reţea  canalizare  strada  Turnătoriei  –  Bărăbanţ  – 
municipiul Alba Iulia.

Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă raportul de specialitate şi 
proeictul de hotărâre.

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

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

Baco Mihai: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 270/2008

41. Deplasarea domnului Huzu John, şef birou intervenţie, însoţire în cadrul 
Serviciului public Poliţia Comunitară Alba-Iulia, aflat în subordinea Consiliului local 
al municipiului Alba-Iulia în Austria, la Viena în perioada 10-23 august 2008.

 Se dă cuvântul d-nei Luci Man care prezintă raportul de specialitate şi proiectul 
de hotărâre.

Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel Stelian care prezintă raportul de 
avizare din partea Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, servicii publice comerţ.

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

Besoiu Ioan Petru: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot  proiectul.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 271/2008

II. Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba-Iulia pe luna 
august  2008.

Popa Pavel:  “Propun ca şedinţa de luna viitoare  să aibă loc în data de 29 
august”.

“Propunerea fiind supusă la vot, aceasta s-a aprobat cu 19 voturi pentru”.



III. DIVERSE

I.  Se dă cuvântul doamnei Călin Hedviga.
            Călin Hedviga: “Prima reclamaţie se referă la blocul de locuinţe care se 
construieşte pe  bulevardul Ferdinand între nr. 73-75. Reclamaţia e făcută de cetăţenii 
blocurilor construite. Este construit acest tronson şi între ele, pe un teren de 400 mp 
urmează urmează a se construi încă un bloc de locuinţe colective. Reclamaţia constă 
în  a  nu  fi  de  acord  cu  autorizarea  acestui  tronson.  Pot  să  vă  spun  că  emiterea 
certificatului de urbanism şi elaborarea autorizaţiei au stat la baza unui PUZ aprobat.”

Cimpoieş  Cornel  Pavel:  “Ca  să  nu  mai  lungim noi  am propus  deplasarea 
comisie la faţa locului.”

Hondola Liviu: “Dacă bine îmi amintesc la o şedinţă anterioară se spunea că se 
va face un spaţiu verde.”

Domnul  din  numele  beneficiarului:  “  Vorbesc  în  numele  beneficiarului. 
Plângerea se  referă la amplasare.  Iar  în ceea ce priveşte spaţiul  verde acesta  este 
prevăzut deja.”

Baco Mihai: “Am înţeles se va deplasa comisia la faţa locului.”

II. Călin Hedviga: “Urmează solicitarea făcută prin avocat Culcea Alexandra 
de a demola un pachet de garaje care sunt obiect al unei ordonanţe  prezidenţiale care 
nu s-a aprobat încă.”

Paul Voicu: “Spuneţi altfel că lumea nu înţelege. Termenul va fi pentru a se 
institui o ordonanţă. Nu este instituită.”

Călin Hedviga: “Vreau să vă comunic că aceste garaje sunt date jos pe baza 
art. 33 din Legea nr. 50.”

III. Călin Hedviga: “În aprilie dumneavoastră aţi revocat un PUD privind  o 
construcţie de locuinţe individuale. Este vorba de strada Avântului pentru un teren 
foarte îngust de 200 m. Cel revocat vă solicită să reveniţi.”

Cimpoieş Cornel Pavel: “Acea casă nu respectă alineamentul celorlalte case. 
Eu propun să ne menţinem hotărârea prin care am revocat acest PUD.”

Baco  Mihai:  “Supun la  vot  dacă  sunteţi  de  acord  cu  propunerea  domnului 
Cimpoieş.”

“Fiind supusă la vot propunerea a fost votată cu 19 voturi pentru.”

IV. Georgeta Rânghet: “Mai avem din partea Prefecturii o adresă  prin care se 
solicită revocarea Hotărârii nr. 211/2008.”

Baco  Mihai:  “Supun  la  vot  dacă  sunteţi  de  acord  cu  menţinerea  acestei 
hotărâri.”

“Fiind supusă la vot propunerea de menţinere a hotărârii a fost votată cu 13 
voturi  pentru  şi  6  abţineri  Coşeriu  Sorin  Nicolae,  Dărămuş  Marcela  Eugenia, 
Dârloşan Dorin Ioan, Hondola Liviu, Pleşa Gabriel, Puican Ioan.”



V. Georgeta Rânghet: “Mai avem o scrisoare  prin care SC Mureşul solicită 
revocarea Hotărârii nr. 229/2008.”

Baco Mihai: “Cu terenul de sub sediul lor.”
Mircea Hava: “Mergem în instanţă şi lăsăm  instanţa să judece.”
Baco Mihai: “Supun la vot dacă sunteţi de acord cu menţinerea hotărârii.”
“Fiind supusă la vot propunerea a fost votată în unanimitate.” 
     

VI.  Domul  consilier  Baco  Mihai  mai  prezintă  adresele  nr.  23977/2008, 
23982/2008, 23991/2008, 23983/2008 şi nr. 23975/2008.

Georgeta  Rânghet:  “Aş  vrea  să  vă  reamintesc  că  trebuia  să  vă  depuneţi 
declaraţiile de avere până la data de 15 iulie.”

Baco Mihai: “Dacă nu mai sunt discuţii şi materialele de pe ordinea de zi s-au 
epuizat declar lucrările şedinţei închise.

Alba Iulia, 25 iulie 2008

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,   p.SECRETAR, 
             Consilier                                                                 
          Baco Mihai                                                      Georgeta Rânghet       
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