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PROCES VERBAL

Încheiat  azi  26  februarie  2008  ,  în  cadrul  şedinţei  ordinare  a 
Consiliului local al municipiului Alba Iulia.

Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  150/2008   a 
Primarului municipiului Alba Iulia .

Domnul consilier  Popa Pavel  :  „În calitate  de cel  mai  în vârstă 
dintre  consilierii  prezenţi  la  şedinţă,  conform  Regulamentului  de 
funcţionare  al  Consiliului  local  al  municipiului  Alba  Iulia,  îmi  revine 
sarcina să asigur alegerea preşedintelui de şedinţă.”

În acest sens propun alegerea d-nului Baco Mihai– preşedinte de 
şedinţă.

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

Popa Pavel : „Şi acum în calitate de preşedinte ales, d-nul consilier 
Baco Mihai , urmează să conducă lucrările şedinţei.”

Baco Mihai:  „Din totalul  de 21 de consilieri  aleşi,  sunt prezenti 
19consilieri lipsesc d-nii consilieri Anghel Marius şi Rotar Marius, deci 
şedinţa noastră este legal constituită.”

Baco Mihai : «Inaite de a trece la prezentarea ordinii de zi supun la 
vot procesul verbal de la sedinta ordinară de data trecuta. « 

Hondola  Liviu  :  «În  legătură  cu  procesul  verbal  de  la  sedinţa 
extraordinară doresc să fac cateva precizări.  S-a prezentat  proiectul  de 
hotărâre cu planul urbanistic privind spaţiile verzi, la care eu am motivat 
că d-l  director Todea este incompatibil  să ne prezinte acest proiect.  În 
procesul  verbal nici  măcar nu aminteşte de aşa ceva.  Deci cineva este 
răspunzător de ceea ce s-a scris. Da, asa este. Şi atunci ce facem, plus că 
aici sus se scrie că s-a votat cu 19 voturi pentru şi nu erau 19 aici. Deci vă 
rog frumos să verificaţi procesul verbal, să se analizeze să vedem . Plus 
că  avem reportofonul  care  înregistrază,  dacă  chiar  aveţi  obiecţiuni  în 
privinţa asta. Să aduceţi procesul verbal să vedem. Aşi adus procesul?«

Rânghet Georgeta : « Da.«
Hondola Liviu :  « Nu procesul  verbal  tras la xerox, ci  cel scris, 

stenograma.«
Rânghet Georgeta : « Vine acum fata.«
Baco Mihai : « Noi discutăm acum de procesul verbal de la şedinţa 

ordinară.«



Hondola Liviu : « Eu vă spun de cel de la extraordinară. Şi staţi că 
nici cel de la ordinară nu l-am votat. Trebuie votat astăzi.«

Toacă Robert : « Deci este sau nu consemnat în procesul verbal?«
Rânghet Georgeta : « Vine acum.«
Harda Doina : « Aceleaşi obiecţiuni ca şi până acum le am şi eu. Şi 

sunt  obiecţiunile  ridicate  de  luni  şi  luni  de  zile  în  ceea  ce  priveşte 
corectitudinea procesului verbal. Este de-a dreptul jenant că una apare în 
media,  ca punct de vedere,  şi  alta consemnat  în procesul  verbal.  Şi în 
mare parte obiecţiunile pe care le-am avut nu au fost consemnate în el.«

Hondola Liviu : « D-le secretar vă rog frumos să analizaţi.«   
Toacă Robert : « Vine acum şi vedem.«
Hondola Liviu :  « Toată lumea a fost  aici  martor la discuţii,  nu poate 
motiva cineva ca nu am participat la discuţii. Procesul verbal dacă vreţi să 
îl  cititi  nici  măcar nu se pomeneşte  de aşa ceva.  Scrie  că s-a votat  în 
unanimitate şi în sfârşit ce mai scrie. Facem nişte favoruri dar chiar asa.«
Baco Mihai : « Eu va trebui să il supun spre aprobare.«
Robert Toacă : « Spun la vot procesul verbal din sedinţa ordinară.«
« «Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 voturi 
împotrivă – Harda Doina şi Hondola Liviu.     
Domnilor  consilieri  doresc  să  precizez  faptul  că,  la   lucrările  şedinţei 
noastre mai participă: D-l primar – Mircea Hava,  d-l viceprimar – Paul 
Voicu, d-nul Toacă Robert- şef birou administraţie publică locală, juridic, 
contencios,  d-na  Aurica  Groza-  Şef  serviciu  în  cadrul  Serviciului 
Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură, d-na Laura Enache -  arhitect 
sef,  Lucia Man – biroul resurse umane, Inurean Ioan, Rânghet Georgeta 
– consilier juridic, Dana Potopea – consilier juridic,  precum şi presa .

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 : »Doresc să vă aduc la cunostinţă că ordinea de zi a 

fost suplimentată cu încă 5 proiecte de hotărâre. Acestea sunt : 
39. Aprobarea tarifului de producere şi furnizare a energiei termice 

către populaţie şi agenţi economici de către SC Dalkia România SRL 
40. Transformarea postului de consilier grad I de la Căminul pentru 

persoane vârstnice Alba Iulia 
41. Aprobarea repartizării a două locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii în blocul ANL, str. Livezii, nr. 46-48
42. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcţii 

al  aparatului  de  specialitate  al  primarului  municipiului  Alba  Iulia,  al 
Serviciului public de Asistenţă Socială, al Serviciului public comunitar 



local pentru cadastru şi agricultură şi al Serviciului public comunitar local 
de evidenţă a persoanei Alba Iulia aflate în subordinea Consiliului local

43. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuinţe din 
fondul locativ de stat.»

Baco Mihai : «Au fost retrase de pe ordinea de zi proiectele cu nr. 
18, 29, 32« 
Baco Mihai : « Şi acum prezint ordinea de zi :
I Proiecte de hotărâre privind : 

1. Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba 
Iulia pe anul 2008 

2. Asocierea  Consiliului  local  Alba  Iulia  cu  Asociaţia  Clubul 
Municipal de Şah Alba Iulia 

3. Aprobarea acordului de parteneriat al Consiliului local Alba Iulia 
cu Fundaţia PAEM Alba în cadrul proiectului «Poliţia Comunitară 
– un serviciu public de calitate pentru cetăţenii munciipiului Alba 
Iulia«

4. Aprobarea acordului de partenriat al Consiliului local Alba Iulia cu 
Asociaţia Search and rescue team – echipa de căutare şi recuperare 
în cadrul proiectului «Gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă«

5. Aprobarea  Regulamentului  pentru  acordarea  de  finanţări 
nerambursabile  activităţilor  nonprofit  de  interes  general  pe  anul 
2008 

6. Aprobarea participării  Consiliului local Alba Iulia la «Programul 
de  Investiţii  Prioritare-Proiectul  de  Incluziune   Socială«  finanţat 
prin Fondul Român de Dezvoltare Socială 

7. Aprobarea de facilităţi fiscale în favoarea unor persoane juridice 
8. Finanţarea proiectului «Dezvoltarea reţelei de îngrijire la domiciliu 

a persoanelor vârstnice din Alba Iulia«
9. Acordarea  porţiilor  de  hrană  la  Cantina  de  ajutor  social  pentru 

pensionarii   cu  venituri  de  până  la  350  lei,  fără  contribuţie 
personală

10.Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor munciipiului 
Alba Iulia 

11.Alocarea  unor  sume  de  bani  pentru  susţinerea  unor  activităţi 
culturale şi sportive

12.Aprobarea  listei  de  priorităţi  în  vederea  repartizării  locuinţelor 
pentru  tineri,  destinate  închirierii  situate  în  Alba  Iulia,  str. 
Vânătorilor, bl. C1C 

13.Aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate 
închirierii situate în Alba Iulia, str. Vânătorilor, bl. C1C

14.Aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru amplasarea 
şi realizarea unor construcţii în municipiul Alba Iulia : 



Art.  1  Aprobă  planul  urbanistic  de  detaliu  construire  locuinţă 
familială, str. Aurel Vlaicu, nr. 29A solicitant Dumitrean Silvia 
Art. 2 Aprobă planul urbanistic de detaliu amenajare staţie asteptare la 
capăt de linie, zona dispecerizare transport public şi cabine vânzare 
bilete, Alba Iulia, solicitant SC Societatea de transport public SA
Art.  3  Aprobă  planul  urbanistic  de  detaliu  construire  locuinţă 
familială, str. Pepinierei, Oarda de Jos solicitant Stoia Nicolae Daniel 
Art.  4 Respinge planul  urbanistic de detaliu construire casă,  Dealul 
Furcilor solicitant Stînea Mihaela Adriana 
Art. 5 Aprobă planul urbanistic de detaliu birouri locuinţe de serviciu 
şi parter cu spaţii comerciale, str. Trandafirilor, nr. 16 solicitant SC 
Nik Bau SRL 
Art. 6 Aprobă planul urbanistic de detaliu amenajare centru judeţean 
pentru  promovare  turistică  în  domeniul  viniviticol,  zona  nord  vest 
cetatea tip vauban solicitant Asociaţia Ţara vinului Alba şi SC Agra 
SRL
Art.  7  Aprobă  planul  urbanistic  de  detaliu  spaţiu  comercial,  sediu 
firmă, birouri  şi  locuinţe de serviciu  -  Calea Moţilor,  Miceşti,  str. 
Zlatnei, nr. 22 solicitant SC Invest Alba Prom SRL 
Art. 8 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire casă de vacanţă 
(S+P+M), extravilan Partoş solicitant Hristea Ana, cu condiţia lărgirii 
drumului la 7 m
Art.  9  Aprobă  planul  urbanistic  de  detaliu  construire  locuinţă 
familială, str. Nazaert Illit, nr. 35A solicitant Bintintan Ioan 
Art. 10 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire spălătorie auto, 
B-dul Revoluţiei 1989 solicitant SC Nado Expert SRL 
Art. 11 Aprobă planul urbanisitc de detaliu Amplasare busturi : Regele 
Ferdinand  I  şi  Regina  Maria,  Parcul  Unirii,  în  faţă  Catedralei, 
solicitant Primăria Alba Iulia 
Art. 12 Aprobă planul urbanistic zonal parcelare în vederea construirii 
de locuinţe, Partoş, tarla « RIT« extravilan solicitant Cornea Mitrofan, 
Truţă  Irina,  Miculeţ  Ana,  Bucur  Daniel,  Macarie  Maria,  Jilinschi 
Emanuel, Popa Pompiliţa
Art. 13 Aprobă planul urbanistic zonal parcelare în vederea construirii 
de locuinţe,  Miceşti,  zona «Cele Lungi« solicitant Creivean Cornel, 
Barb Maria, Panaite Ovidiu, Muntean Sebastian, Briscan Ion Daneiel
Art.  14  Aprobă  planul  urbanistic  zonal  construire  staţie  betoane, 
extravilan  Bărăbanţ solicitant SC Ancoserv SRL 
Art. 15 Aprobă planul urbanisitc zonal construire locuinţe colective, 
locuinţe individuale, terenuri de tenis şi anexe, str. Fântânele, nr. 84-
86 solicitant  Costea  Romulus,  Filipescu  Serban,  Fugaciu  Florioara, 
Moldovan Elena, Moldovan Călin numai partea cu terenurile de tenis



Art. 16 Aprobă planul urbanisic zonal complex comercial, producţie şi 
servicii, Oarda de Jos solicitant SC Reggio Imobiliare SRL
Art. 17 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe individuale 
şi parcelare, str. Mircea Eliade solicitant Feisan Ioan, Feisan Dragoş 
Ionuţ, Topa Marina Dana, Costinaş Silviu, Costea Viorel, Sima Vasile 
Daniel, Zehan Ioan, cu condiţia ca procentul de ocupare a terenului să 
nu depăşească 25%
Art. 18 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe individuale 
şi  lotizare  în  vederea  cererii  de loturi  Alba Iulia,  Miceşti  solicitant 
Cobasnian Viorica, Nistor Nicolae, Manea Horea, Cojocaru Laboncz 
Iuliana
Art.19 Aprobă planul urbanistic zonal parcelare în vederea construirii 
de locuinţe individuale şi parcare între Alba Iulia – Miceşti, solicitant 
SC Mariluc SRL

15.Modificarea  Hotărârii  nr.  319/2007  a  Consiliului  local  privind 
avizarea  propunerilor  de  extindere  a  intravilanului  şi  a  tramei 
stradale majore pentru reactualizarea PUG.

16.Deplasarea  d-lui  Comănici  Florean  în  Germania,  Munchen,  în 
perioada 6-11 martie 2008 

17.Aprobarea  procedurii  interne  de  avizare  a  structurilor  şi  a 
categoriilor  de personal  care  gestionează  asistenţă  financiară  din 
împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile 
/ nerambursabile precum şi alte credite sau împrumuturi similare, 
fondurile structurale şi fondurile de coeziune.

18.Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Clujului 
19.Parcelarea  unui  imobil  (teren)  situat  în  Alba  Iulia,  B-dul 

Revoluţiei, nr. 8 
20.Parcelarea  unui  imobil  (teren)  situat  în  Alba  Iulia,  str.  Vasile 

Goldiş, nr. 42
21.Expertiză tehnică efectuată în dosar nr. 3275/176/2006
22.Expertiză tehnică efectuată în dosar nr. 536/176/2008
23.Expertiză tehnică efectuată în dosar nr. 604/176/2008
24.Expertiză tehnică efectuată în dosar nr. 179/176/2008
25.Propunerea  de atribuire  în proprietate  a terenului  aferent  caselor 

particulare 
26.Parcelarea  unui  imobil  (teren)  situat  în  Alba  Iulia,  B-dul 

Transilvaniei  pentru  Episcopia  Ortodoxă  –  Parorhia  Platoul 
Romanilor şi modificarea art. 2 pct. 2 din Hotărârea nr. 143/1997 

27.Parcelarea şi înscrierea în proprietate publică a municipiului Alba 
Iulia a unui imobil (teren) situat în Miceşti – Stadion 

28.Modificarea Hotărârii nr. 458/2007 a Consiliului local Alba Iulia 



29.Aprobarea Vânzării,  prin negociere directă, a unui imobil (teren) 
situat în Alba Iulia, str. Eleşteului, nr. 16A

30.Aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de asociere nr. 
9341/2006  încheiat  între  Consiliul  local  Alba  Iulia  şi  SC 
Independent SRL 

31.Aprobarea transferului contractului de asociere nr. 30170/2007
32.Aprobarea  vânzării  unui  imobil  (locuinţă),  conform  Legii  nr. 

112/1995, situată în Alba Iulia, str. Dr. Camil Velican, nr. 20
33.Revocarea  Hotărârii nr. 211/2006 a Consiliului local Alba Iulia şi 

darea  în  folosinţă  gratuită,  către  Asociaţia  „Sprijiniţi  copii”  a 
imobilului – CT nr. 10 

34.Aprobarea studiului de soluţie – Extindere iluminat public în Alba 
Iulia, str. Al. I. Cuza 

35.Aprobarea acordului de asociere între Consiliul local Alba Iulia şi 
MDLPL pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare a sistemului de 
alimentare cu apă în municipiul Alba Iulia – programul SAMTID

36.Aprobarea  majorării  contribuţiei  muncipiului  Alba  Iulia  în 
proiectul „O Românie frumoasă.”

37.Aprobarea studiului  de fezabilitate  „Reabilitare  str.  Almaşului  şi 
Heleşteului – cartier Lumea Nouă, municipiul Alba Iulia ”

38.Împuternicirea  d-lui  Toacă  Robert  de  a  reprezenta  interesele 
Consiliului  local  al  municipiului  Alba  Iulia  în  faţa  instanţelor 
judecătoreşti 

Baco Mihai : „Dacă sunteţi de acord cu ordinea de zi modificată supun la 
vot .”
Harda Doina : „Deci s-au retras trei proiecte , 18, 29, 32 şi s-au introdus 
5.”
Baco Mihai : „Supun la vot aprobarea ordinii de zi. Fiind supusă la vot 
aceasta fost votată în unanimitate.”

1. Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba 
Iulia pe anul 2008

Se  dă  cuvântul  d-nei  Teofila  Ţîr  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre, 
precum şi raportul de specialitate. 
Ţîr Teofila: «Este vorba de o modificare la capitolul învăţământ. Aceste 
modificări nu au fost operate  în materialele care s-au prezentat. În luna 
februarie suntem descoperiţi pentru sumele de la acest capitol. Sunt unele 
diferenţe din ceea ce dispunem noi.  Este vorba de 6 miliarde.  Această 
modificare nu a fost operată pentru că nu am primit decat ieri răspunsul.”
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Sandu  Cornel  care  prezintă  raportul  de 
avizare din partea Comisiei de studii, prognoze economice-sociale, buget, 
finanţe, servicii publice, comerţ.



Sandu Cornel: «Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.«
Harda Doina: “Să se rectifice la art. 2, presupun că este lista de investiţii 
pe 2008 şi  nu pe 2007. Şi a două observaţie  am solicitat  să apar clar 
rectificările de investiţii. Nu apar, aceste influenţe.”
Ţîr Teofila : “Pe acest model nu apar. Acesta este dat de la finanţe şi noi 
nu avem ce face.”
Silvia  Moldovan:  «Dacă  doriţi  eu  pot  să  vă  spun  despre  aceste 
probleme.«
Baco Mihai: « Dacă asa cere legea asta e. Noi nu putem face altfel.Dacă 
nu mai sunt discuţii supun la vot aprobarea prezentului proiect.«
«Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 55/2008 

Hava Mircea  :  “Aceşti  bani  nu  au  fost  alocaţi.  Nu am primit  nici  un 
răspuns de la ei, până nu am vorbit şi noi altfel. O să apară probleme daca 
aceşti bani nu vor fi alocaţi până in data de 29. Trebui să spunem lucrurile 
asa cum sunt . Nu cocoloşim pe nimeni, că nici pe noi nu ne cocoloseste 
nimini.”

2.  Asocierea Consiliului local Alba Iulia cu Asociaţia Clubul Municipal 
de Şah Alba Iulia
Baco Mihai : «Permiteţi-mi să spun şi eu ceva , referitor la acest proiect 
de hotărâre. În luna decembrie noi Consiliul local am aprobat o hotărâre 
referitor la club. Noi nu avem posibilitatea de susţinere a altor cluburi. 
Într-o lună se rezolvă toate aceste probleme care s-au ivit acum.«
Baco Mihai : “Comisia ? Care este avizul?”
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Sandu  Cornel  care  prezintă  raportul  de 
avizare din pareta Comisiei de studii, prognoze economice-sociale, buget, 
finanţe, servicii publice, comerţ.
Sandu Cornel: «Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.«
Pop Monica: «Comisia juridică a avizat şi ea acest proiect de hotărâre.«
Besoiu Ioan : “ Ca principiu când se fac  propunerile,  aceste sume trebuie 
trecute şi în raportul de specialitate. Orice sumă să fie trecută, cum ar fi 
pentru cheltuieli, deplasări, etc.”
Sandu Cornel : « Este aici.«
Besoiu  Ioan  :  «Îmi  cer  scuze  dar  inseamnă  că  lista  nu  a  ajuns  si  la 
mine.«  
Cornea Vasile: «D-l Ceteraş este prezent şi ar dori să vă spună despre ce 
este vorba«



 D-l Ceteraş: «Ţin să vă mulţumesc pentru sprijinul acordat în anul 2007. 
Iniţial  a  fost  şi  dorinţa  dumneavoastră  pentru  înfiinţarea  Clubului 
municipal de Şah. Doresc să vă aduc la cunoştiinţă că avem competiţii şi 
în  luna  februarie,  martie,  aprilie.  Până  ne  rezolvăm  unele  probleme 
financiare, suntem blocaţi.«
Baco  Mihai:  «Suntem  de  acord  cu  acest  proiect  de  hotărâre  dar  cu 
menţiunea  că  în  momentul  în  care  se  rezolvă  toate  problemele  acest 
contract se va rezilia automat.«
Baco Mihai: «Dacă sunteţi de acord cu aceast amendament, supun la vot 
aprobarea prezentului proiect de hotărâre.«
«Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 56/2008  

3. Aprobarea acordului de parteneriat al Consiliului local Alba Iulia cu 
Fundaţia  PAEM  Alba  în  cadrul  proiectului  «Poliţia  Comunitară  –  un 
serviciu public de calitate pentru cetăţenii muncipiului Alba Iulia«
Se  dă  cuvântul  d-nei  Crina  Iacob  –  director  PAEM,  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 studii, prognoze economice-sociale, buget, 
finanţe, servicii publice, comerţ.
Sandu Cornel: «Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.«
Besoiu Ioan: «Aş avea ceva de menţionat aici la acest acord. La partener 
1 sunt trecute cam vag obligaţiile care îi revin.v-aş ruga să le formulaţi 
altfel.«
Crina Iacob: «Sunt obligaţii date de finanţator. Noi nu le putem modifica. 
Ei nu au nici un aport financiar.«
Creţu Simion: «Nu s-a cerut cererea de finanţare?«
Crina Iacob: «Nu a fost solicitată.«
Creţu Simion : «Dacă eu am un contract cu dumneavoastră pe baza unei 
cereri de finanţare, când licitez activităţile eu trebuie să îndeplinesc unele 
condiţii.Eu pot lua pe cine vreau . Este un caiet de sarcini..«
Crina Iacob : «Este vorba de o sumă sub 10000 de Euro.«
Creţu Simion : «Păi dacă discutăm aşa , atunci mie mi se pare în plus 
acest proeict de hotărâre. Eu pot veni cu ce vreau.«
Crina  Iacob:»Este  vorba  de  pregătirea  profesională,sunt  activităţi 
standard.»
Baco Mihai : « Supun la vot. «
« Fiind supus la vot acesta fost votat cu 19 voturi pentru. «  



S-a adoptat Hotărârea nr. 57/2008
4. Aprobarea acordului de parteneriat al Consiliului local Alba Iulia cu 
Asociaţia  Searchandrescue  Team –  echipa  de  căutare  şi  recuperare  în 
cadrul proiectului „Gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă”
Se dă cuvântul  d-nei  Crina Iacob ,  care prezintă  proiectul  de hotărâre 
precum şi raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-nei  consilier  Pop  Monica  care  prezintă  raportul  de 
avizare din partea comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi 
disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
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. 58/2008 

5.  Aprobarea  Regulamentului  pentru  acordarea  de  finanţări 
nerambursabile activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2008
Se dă cuvântul d-nei Crina Iacob care prezintă proiectul de hotărâre.
Crina Iacob :  „Este vorba de suma de 5 mld, se va face publicarea în 
monitorul oficial. Domeniile de activitate sunt trecute la art. 2.”
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Sandu  Cornel  care  prezintă  raportul  de 
avizare din pareta Comisiei de studii, prognoze economice-sociale, buget, 
finanţe, servicii publice, comerţ.
Sandu Cornel : «Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.« 
Cornea Vasile : «La fel şi comisia noastră de cultură a avizat acest proiect 
de hotărâre. « 
Baco Mihai : „Dacă nu sunt întrebări, supun la vot.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 59/2008

6. Aprobarea participării  Consiliului  local Alba Iulia la „Programul de 
Investiţii  Prioritare  –  Proiectul  de  Incluziune  Socială”  finanţat  prin 
Fondul Român de Dezvoltare Socială
Se  dă cuvântul  d-nei  Crina  Iacob,  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre, 
precum şi raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Sandu  Cornel  care  prezintă  raportul  de 
avizare din pareta Comisiei de studii, prognoze economice-sociale, buget, 
finanţe, servicii publice, comerţ.



Sandu Cornel : «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 prezentul proiect de hotărâre s-a votat cu 19 voturi 
pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 60/2008 

7. Aprobarea de facilităţi fiscale în favoarea unor persoane juridice
Se dă cuvântul d-lui Corcheş Remus care prezintă proiectul de hotărâre 
din partea Direcţiei venituri .
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Sandu  Cornel  care  prezintă  raportul  de 
avizare din pareta Comisiei de studii, prognoze economice-sociale, buget, 
finanţe, servicii publice, comerţ.
Sandu Cornel: «Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.«
Baco Mihai : „Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt, supun la vot aprobarea 
prezentului proiect de hotărâre.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 61/2008  

8. Finanţarea proiectului „Dezvoltarea reţelei de îngrijire la domiciliu a 
persoanelor vârstnice din Alba Iulia ”
Se  dă  cuvântul  d-nei  Adela  Cristescu,  director  Asistenţă  socială,  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 Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, 
învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţie  soc ială,  culte,  sport,  agrement, 
turism şi protecţia copilului.
Cornea Vasile : „Comisia a aprobat acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Baco Mihai : „Întrebări? Dacă nu sunt supun la vot, aprobarea proiectului 
prezentat.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 62/2008   

9.  Acordarea  porţiilor  de  hrană  la  Cantina  de  aujutor  social  pentru 
pensionarii cu venituri de până la 350 lei, fără contribuţie personală
Se  dă  cuvântul  d-nei  Adela  Cristescu,  director  Asistenţă  socială,  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 Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, 
învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţie  socială,  culte,  sport,  agrement, 
turism şi protecţia copilului.
Cornea Vasile : „Comisia a aprobat acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Baco  Mihai  :  „Dacă  sunt  discuţii,  dacă  nu,  supun  la  vot  aprobarea 
proiectului sub forma  prezentată.”
„Fiind supus la vot proiectul de hotărâre a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 63/2008 

10. Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor municipiului 
Alba Iulia
Baco Mihai : „Cine va prezenta acest proiect? De citit l-am citit dar cine 
îl va prezenta?”
Harda Doina : „Nu prea am avut ce citi. Să vedem ce şi cum. Nu văd să 
fie prezentat planul de analiză.”
Baco  Mihai  :  „Propun  rediscutarea  proiectului  de  hotărâre  până  în 
momentul  în care va veni cineva să-l prezinte. Să trecem la următorul 
punct de pe ordinea de zi.”

11. Alocarea unor sume de bani pentru susţinerea unor activităţi culturale 
şi sportive
Se dă cuvântul d-nei Luminiţa Fara care va prezenta proiectul de hotărâre 
şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul  d-lui  consilier  Cornea  Vasile  care  prezintă  raportul  de 
avizare din partea comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, 
învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţie  socială,  culte,  sport,  agrement, 
turism şi protecţia copilului.
Cornea Vasile : „Comisia a aprobat acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Baco Mihai : „Discuţii? Supun la vot aprobarea proiectului de hotărâre.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 65/2008 

12. Aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru 
tineri, destinate închirierii situate în Alba Iulia, str. Vânătorilor, bl. C1C
Se dă cuvântul d-nei Luminiţa Fara care va prezenta proiectul de hotărâre 
şi raportul de specialitate.



Se dă cuvântul  d-lui  consilier  Cornea  Vasile  care  prezintă  raportul  de 
avizare din partea comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, 
învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţie  socială,  culte,  sport,  agrement, 
turism şi protecţia copilului.
Cornea Vasile : „Comisia a aprobat acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Baco Mihai  :  „Dacă sunt  discuţii?  Supun la vot  aprobarea  prezentului 
proiect de hotărâre.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri – 
Harda Doina şi Sandea Dorin .”

S-a adoptat Hotărârea nr. 66/2008  

13. Aprobarea listei  de repartizare a locuinţelor pentru tineri,  destinate 
închirieii situate în Alba Iulia, str. Vânătorilor, bl. C1C 
Se dă cuvântul d-nei Luminiţa Fara care va prezenta proiectul de hotărâre 
şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul  d-lui  consilier  Cornea  Vasile  care  prezintă  raportul  de 
avizare din partea comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, 
învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţie  socială,  culte,  sport,  agrement, 
turism şi protecţia copilului.
Cornea Vasile : „Comisia a aprobat acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Baco Mihai : „Discuţii?”
Abrudeanu  Mircea  :  „Văd  aici  trecut  că  nevoia  reală  este  de  136  de 
apartamente.  În  acest  an  prin  eforturile  Primăriei  se  vor  preda  60  de 
apartamente.”
Silvia Moldovan : „Acum se vor preda 20 de apartamente.”
Abrudeanu  Mircea  :  „Cu  aceste  apartamente  sper  să  se  rezolve 
problemele grave care există.”
Harda Doina : „Am solicitat să ni se prezinte strategia Primăriei în ceea 
ce priveşte situaţia ANL-urilor, a locuinţelor sociale şi a celor evacuaţi. În 
acest context să ni se spună în ce condiţii, pe ce tip şi care va fi situaţia în 
Alba Iulia.”
Baco Mihai : „Aceste locuinţe ANL, conform legii se pot transforma ca si 
locuinţe sociale.”
Hava Mircea : „Dacă în şedinţele Consiliului local ar fi mai atenţi la ceea 
ce se discută  si am vrea sa lucram , nu am discuta asta aici. Problema nu 
sunt studiile de fezabilitate ci banii.
Silvia Moldovan : „Problema care o avem nu este terenul, ci banii. Teren 
este, bani nu avem.”
Sandu Cornel : „Să ne referim, totuşi, la ordinea de zi, nu la problemele 
politice.”



Harda Doina : „Dar are legătură cu subiectul.”
Sandu Cornel : „Nu are legatura cu proiectul nr. 13.”
Harda  Doina  :  „Ba  da  are.  Eu  m-am  exprimat  destul  de  clar, 
dumneavoastră înţelegeţi ceea ce vreţi.”
Baco Mihai : „Dacă mai sunt şi alte discuţii? Dacă nu, supun la vot.”
„Fiind supus la vot , acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri – 
Harda Doina şi Sandea Dorin.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 67/2008  

Luminiţa Fara : „Pot discuta acum şi proiectele cu nr. 41 şi 43?”
Baco Mihai : „Aveţi cuvântul.”

41.  Aprobarea  repartizării  a  două  locuinţe  pentru  tineri,  destinate 
închirieii în blocul ANL, str. Livezii, nr. 46-48
Se dă cuvântul d-nei Luminiţa Fara care prezintă proiectul de hotărâre.
Luminiţa Fara : „Mai sunt unele cazuri de evacuare, dar încă nu au ajuns 
la  termenul  de  evacuare.  Persoanele  care  au  depus  aceste  2  cereri 
prezentate în proeictul de hotărâre, sunt persoane deja evacuate.”
Se dă cuvântul  d-lui  consilier  Cornea  Vasile  care  prezintă  raportul  de 
avizare din partea comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, 
învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţie  socială,  culte,  sport,  agrement, 
turism şi protecţia copilului.
Cornea Vasile : „Comisia a aprobat acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Baco Mihai : „Discuţii? Supun la vot sub forma prezentată.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 92/2008
Baco Mihai :  „Mă lăsaţi  si  pe mine să conduc lucrările  şedinţei.  Este 
ultima şedinţă la care sunt presedinte. Vă mulţumesc.” 

43. Aprobarea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat
Se dă cuvântul d-nei Luminiţa Fara care prezintă proiectul de hotărâre.
Luminiţa Fara : „Este vorba de o doamnă cu 3 copii care locuieşte cu 
chirie. Nu am putu prezenta mai repede acest proiect de hotărâre pentru 
că doar astăzi s-a găsit soluţia. Este vorba de un apartament în M-uri. A 
fost discutat in cele 2 comisii, cele de domeniu şi cel social.” 
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. 94/2008 



Baco Mihai : „Aşi avea rugămintea ca în momentul primirii actelor să se 
verifice mai bine. Să fie eligibile din start.”

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

Art. 1 Aprobă plaunul urbanistic de detaliu construire locuinţă familială, 
str. Aurel Vlaicu, nr. 29a solicitant Dumitrean Silvia
Se dă cuvântul  d-nei Laura Enache ,  care prezintă  PUD-ul,  precum şi 
raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Cimpoieş  Cornel  Pavel  care  prezintă 
raportul  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 sunt întrebări?  Supun la vot aprobarea prezentului 
PUD.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”
Baco Mihai : « Doresc să vă mulţumesc în mod special pentru că avem 
unanimitate.« 

Art.  2  Aprobă planul  urbanitic  de detaliu  amenajare  staţie  asteptare  la 
capăt de linie, zona dispecerizare transport public şi cabine vânzare bilete, 
Alba Iulia, solicitant SC Societatea de Transport Public SA
Se dă cuvântul  d-nei Laura Enache ,  care prezintă  PUD-ul,  precum şi 
raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Cimpoieş  Cornel  Pavel  care  prezintă 
raportul  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.”
Harda Doina : „Unde se amenajează?”
Harda Doina : „Aici este materializat tot ceea ce s-a discutat.”
Hedviga Călin : „Acolo este o parcare. Există un ordin al Guvernului, iar 
în spiritul alcestei legislaţii am considerat că putem face asa ceva, pentru 
ca autobuzele să poată parca.”
Harda Doina : „Ca să înţeleg este conform la ceea ce s-a aprobat până 
acum.”
Baco Mihai : „La spital există o problemă. Acel ghioşc cum va rămâne.”



Hedviga Călin : „STP-ul consideră că această situaţie o să fie provizorie 
până la definitivarea situaţiei.”
Harda Doina : „Numai să nu rămână aşa.”
Baco Mihai : „Dacă nu sunt şi alte discuţii, supun la vot.”
„Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

Art. 3  Aprobă planul urbanitisc de detaliu construire locuinţă familială, 
str. Pepinierei, Oarda de Jos solicitant Stoia Nicolae Daniel
Se dă cuvântul  d-nei Laura Enache ,  care prezintă  PUD-ul,  precum şi 
raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Cimpoieş  Cornel  Pavel  care  prezintă 
raportul  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.”
Harda Doina : „Terenul este intravilan sau extravilan?”
Laura Enache : „Este intravilan.”
Baco Mihai : „Dacă nu mai sunt şi alte întrebări, supun la vot.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

Art.  4   Respinge  planul  urbanistic  de  detaliu  construire  casă,  Dealul 
Furcilor solicitant Stînea Mihaela Adriana
Cimpoieş Cornel Pavel : „Comisia nu a avizat favorabil acest proiect de 
hotărâre şi avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Baco Mihai : “Având în vedere avizul dat de comisie propun respingerea 
prezentului pud.”
Bărdaş Horia : “D-l cu pricina este aici şi ar dori să spună câteva cuvine.”
D-l Breaz : “În prezent am toate avizele, inclusive drumul de servitude.”
Baco  Mihai  :  “Ştiţi  când  trebuia  să  aveţi  toate  avizele?  La  începutul 
construcţiei. Legea este egală pentru toată lumea.”
D-l Breaz : “Am fost la urbanism şi am întrebat şi au zis că pot construi.”
Laura Enache : “Nu este adevărat.”
Baco Mihai : “Cum aţi rezolvat cu situl arheologic?”
D-l Breaz : “Am primit amendă.”
Bărdaş Horia : “Să ne spună d-na Laura cum poate în legalitate şi să îl 
ajutăm.”
Laura Enache :  “Acolo este  interdicţie  pentru construcţii.  Nu se poate 
construi acolo.”
Baco Mihai : “Nu vă putem ajuta. Nu putem încălca legea ca să vă dăm 
d-voastră dreptate.”



Laura Enache : “Sunt acolo drumuri care nu sunt prevăzute în PUZ, nu 
sunt publice.”
Baco  Mihai  :  “Dacă  nu  mai  sunt  şi  alte  discuţii,  propun  respingerea 
prezentului PUD.”
“Fiind supus la vot acesta  a fost votat cu 17 voturi pentru respingere şi 2 
voturi împotriva respingerii – Bărdaş Horia şi Opincariu Constantin.”

Art. 5 Aprobă planul urbanistic de detaliu birouri, locuinţe de serviciu şi 
parter cu spaţii comerciale, str. Trandafirilor nr. 16 solicitant SC Nik Bau 
STL
Se dă cuvântul  d-nei Laura Enache ,  care prezintă  PUD-ul,  precum şi 
raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Cimpoieş  Cornel  Pavel  care  prezintă 
raportul  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 : “Discuţii?”
Harda Doina : “Cum va arăta, cum se încadrează?”
Laura Enache : “ Există o propunere pentru un studio pe toată suprafaţa 
străzii.  Regimul  de  înălţime  este  de  P+3  în  faţă  şi  P+5  în  capăt. 
Propunerea va urma într-un PUZ propabil luna viitoare.”
Abrundeanu Mircea : „Acest obiectiv privind primăria va fi un capitol de 
perspectivă.  Aceasta problemă a fost discutat bine. În comisie s-a cerut 
păstrarea studiului vechi. Este o treabă bună.”
Harda Doina : „Indicile locurilor de parcare raportat la suprafaţă , care 
sunt? Se stiu probleme care sunt cu  locurile de parcare.”
Laura Enache : „La subsol , in curte in număr de 8 şi restul pe domeniul 
public.”
Harda Doina : „ Este suficient?”
Laura Enache : „Da.”
Cimpoieş Pavel : „A mai fost o obiecţie referitoare la colţul rotund.”
Laura Enache : „Această problemă o să fie la autorizare.”
Baco Mihai : „Dacă nu sunt şi alte discuţii, supun la vot.”
„Fiind  supus  la  vot  acesta  a  fost  votat  cu  16  voturi  pentru  ,  un  vot 
împotrivă – Bărdaş Horia şi 2 abţineri – Harda Doina şi Sandea Dorin.”

Art.  6  Aprobă  planul  urbanistic  de  detaliu  amenajare  centru  judeţean 
pentru  promovare  turistică  în  domeniul  vitivinicol,  zona  Nord  Vest 
Cetatea Tip Vauban solicitant Asociaţia Tara Vinului Alba şi SC AGRA 
SRL



Se dă cuvântul  d-nei Laura Enache ,  care prezintă  PUD-ul,  precum şi 
raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Cimpoieş  Cornel  Pavel  care  prezintă 
raportul  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 : „Discuţii? Supun la vot, aprobarea prezentului pud.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri – 
Harda Doina şi Sandea Dorin.”

Art. 7 Aprobă planul urbanistic de detaliu spaţiu comercial, sediu firma, 
birouri şi locuinţe de serviciu – Calea Moţilor, Miceţti, str. Zlatnei, nr. 22 
solicitant SC Invest Alba Prom SRL
Se dă cuvântul  d-nei Laura Enache ,  care prezintă  PUD-ul,  precum şi 
raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Cimpoieş  Cornel  Pavel  care  prezintă 
raportul  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.”
Harda Doina : „Care este încadrarea în zonă?”
Laura Enache : „În aliniament cu zona.”
Baco Mihai : „Mai sunt şi alte întrebări? Supun la vot.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

Art.  8  Aprobă  planul  urbanistic  de  detaliu  construire  casa  de  vacanţă 
(S+P+M), extravilan  Partoş solicitant Hristea Ana, cu condiţia lărgirii 
drumului la 7 m
Se dă cuvântul  d-nei Laura Enache ,  care prezintă  PUD-ul,  precum şi 
raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Cimpoieş  Cornel  Pavel  care  prezintă 
raportul  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  dar  cu 
condiţia ca drumul să fie de 7 m.”
Harda Doina : „În ce zonă?”
Laura Enache : „O să vă exemplific pe hartă.”



Harda Doina : „Lângă staţia de epurare, casă de vacanţă?”
Contor Gheorghe : „Dacă asa vrea domnul.”
Baco Mihai : „Dacă sunt alte discuţii? Supun la vot aprobarea acestui 
pud, dar cu condiţia comisiei.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri – 
Harda Doina şi Sandea Dorin.”

Art. 9.  Aprobă planul urbanistic de detaliu construire locuinţă familială, 
str. Nazaret Illit, nr. 53A solicitant Bintintan Ioan
Se dă cuvântul  d-nei Laura Enache ,  care prezintă  PUD-ul,  precum şi 
raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Cimpoieş  Cornel  Pavel  care  prezintă 
raportul  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 : „Discuţii? Dacă nu sunt supun la vot.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri – 
Harda Doina şi Sandea Dorin.”

Art. 10 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire spălătorie auto, B-
dul Revoluţiei 1989 solicitant SC Nado Expert SRL
Se dă cuvântul  d-nei Laura Enache ,  care prezintă  PUD-ul,  precum şi 
raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Cimpoieş  Cornel  Pavel  care  prezintă 
raportul  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 cu condiţia 
rezolvării circulaţiei mai eficiente.”
Baco Mihai : “Unde este banda de decelerare şi de accelerare? Trebuie.”
Laura Enache : “ Nu trebuie.”
Baco Mihai : «Eu zic că trebuie.«
Baco Mihai : “Când vi de pe contra sens cum te bagi?”
Laura Enache : “Nu te bagi.”
Cimpoieş Pavel : “Acolo este un  pud aprobat.  Acum este plin de mizerii. 
Cu această ocazie se va curaţa şi zona.”
Harda Doina : “Nu sunt construcţii stânga, dreapta?”



Laura Enache : “Nu sunt.”
Baco Mihai : “Supun la vot dacă nu mai sunt şi alte întrebări.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

Art.  11  Aprobă  planul  urbanistic  de detaliu  amplasare  busturi:  Regele 
Ferdinand I şi Regina Maria, Parcul Unirii, în faţa Catedralei solicitant 
Primăria Alba Iulia
Se dă cuvântul  d-nei Laura Enache ,  care prezintă  PUD-ul,  precum şi 
raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Cimpoieş  Cornel  Pavel  care  prezintă 
raportul  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 : “Discuţii?”
Cimpoieş Pavel :  “Au fost discuţii  cu amplasarea bustului,  nu dacă se 
face bustul.”
Harda Doina : “La locaţiile propuse sunt acum chioşcuri. Acestea se vor 
demola?”
Cornea Vasile : « Vor fi deasupra pe ghioşc.« 
Sârbu  Constantin  :  “În  faţa  Catedralei?  În  momentul  când  vom  face 
rondouri în parcare e bine. ”
Abrudeanu Mircea : “Şi în incintă e bine.”
Harda Doina : “Nu e bine şi în incintă?”
Sîrbu Constanitn : “În incinta Catedralei sunt 2 picturi şi cele 2 busturi la 
intrare ar da bine. E bine în incintă.”
Baco Mihai : “Se pare că am scăpat şedinţa din mână.”
Harda Doina : “V-am făcut-o noi mai usoară.”
Baco Mihai : “Vă mulţumesc.”
Baco  Mihai  :  “Propun  spre  aprobare  varianta  la  intrare  în  parcul 
Arhiepiscopie în stânga şi în dreapta.”
“Fiind  supus  la  vot  propunerea  a  fost  votat  cu  15  voturi  pentru  şi  4 
abţineri  –  Avram  Iancu,  Contor  Gheorghe,  Sandea  Dorin  şi  Harda 
Doina.”
Harda Doina : “Propun să se consemneze şi propunerea mea de amplasare 
a acestor busturi în interiorul bisericii.”
Hava Mircea : “Trebuie să terminăm cu mersul la calul Mihai Viteazul. 
Nu trebuie ascunse aceste monumente.Din punctul meu de vedere să se 
pună în parc, pe clopotnită,  eu personal nu ţin la nici un loc.”



Art. 12 Aprobă planul urbanistic zonal parcelare în vederea construirii de 
locuinţe, Partoş, Tarla “Rit” Extravilan solicitant Cornea Mitrofan, Truţă 
Irina,  Miculet  Ana,  Bucur  Daniel,  Macarie  Maria,  Jilinschi  Emanuel, 
Popa Pompiliţa
Se dă cuvântul  d-nei Laura Enache ,  care prezintă  PUD-ul,  precum şi 
raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Cimpoieş  Cornel  Pavel  care  prezintă 
raportul  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.”
Harda Doina : “Unde este zona.?”
Laura Enache : “În râturi.”
Baco Mihai : “Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru, 2 abţineri – 
Harda Doina şi Sandea Dorin.”

Art. 13 Aprobă planul urbanistic zonal parcelare în vederea construirii de 
locuinţe,  Miceşti,  Zona «Cele Lungi« solicitant  Creivean Cornel,  Barb 
maria, Panaite Ovidiu, Muntean Sebastian, Suchevici Sebastian, Briscan 
Ion Daniel
Se dă cuvântul  d-nei Laura Enache ,  care prezintă  PUD-ul,  precum şi 
raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Cimpoieş  Cornel  Pavel  care  prezintă 
raportul  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.”
Harda Doina : “Doresc să menţionez că pentru asemenea PUZ o să votez 
ca şi până acum.”
Baco Mihai : “Dacă nu mai sunt şi alte discuţii, supun la vot.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri – 
Harda Doina şi Sandea Dorin.”

Art.  14  Aprobă  planul  urbanistic  zonal  construire  staţie  betoane, 
extravilan Bărăbanţ solicitant SC Ancoserv SRL
Se dă cuvântul  d-nei Laura Enache ,  care prezintă  PUD-ul,  precum şi 
raportul de specialitate.



Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Cimpoieş  Cornel  Pavel  care  prezintă 
raportul  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 : “Întrebări? Dacă nu sunt supun la vot.”
“Fiind supus la vot a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri – Harda 
Doina şi Sandea Dorin.”

Art.  15 Aprobă  planul  urbanistic  zonal  construire  locuinţe  colective  , 
locuinţe individuale, terenuri de tenis şi anexe, str. Fântânele nr. 84-86 
solicitant  Costea  Romulus,  Filipescu  Şerban,  Fugaciu  Florioara, 
Moldovan Elena, Moldovan Călin numai partea cu terenurile de tenis
Se dă cuvântul  d-nei Laura Enache ,  care prezintă  PUD-ul,  precum şi 
raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Cimpoieş  Cornel  Pavel  care  prezintă 
raportul  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.”
Laura Enache : “Au fost discuţii în luna decembrie. S-a pus o condiţie să 
se renunţe la locul de joacă. A fost scos locul de joacă.”
Harda Doina : “În ce zonă se face propunerea şi dacă este amplasată în 
zonă rezindenţială?”
Laura Enache : “Este zonă rezidenţială. Pe planşă se vede cel mai bine. În 
comisie s-a discutat să se renunţe la locuinţele colective.”
D-na contestatoare : “Este o greşală pe hartă. Lângă există o casă şi nu se 
poate obţine acordul vecinilor pentru că este un drum de servitude de 5 
m. Nouă ni s-a cerut drum de 8 m. Va veni ceva de genul unei pâlnii? 
Toţi vecinii nu sunt de acord cu aşa ceva.A fost depusă la primărie din 
noiembrie. Am fost şi în şedinţa de data trecută. Este vorba de 100 de 
copii care joacă, este vorba că terenurile de tenis se şi închirează. Este 
chiar lângă casă şi aşa ceva nu se poate.  S-au încurcat străzile. ”
Cimpoieş Pavel : “De vreo 2 luni au fost doar terenurile de tenis. A fost 
aprobat în urmă cu 2 luni.”
Contor Gheorghe : “D-voastră ce propuneţi?”
D-na contestatoare : “Să îşi facă intrarea pe cealaltă parte. Să îşi facă loc 
pe altă parte.De exemplu duminică au fost 40 de maşini.”
Besoiu  Ioan  :  “Adevărul  că  doamna  are  dreptate.  Noi  în  comisia  de 
urbanism nu  am acceptat  decât  terenurile.Acolo  trebuie  stabilite  niste 
reguli.Avizul de la comisie asa a fost, fără alte construcţii.”



Hava Mircea : “ Terenurile au fost aprobate. Să mai fie reluate încă o dată 
chiar  dacă  a  fost  aprobată.  Mergem până  acolo.  Dacă  vor  să  îşi  facă 
parcări să îşi facă.”
D-na contestatoare : “Eu ştiu şi când vine d-l Bitică, că zice hopa. Eu ştiu 
când vine la tenis.”
Besoiu  Ioan  :  “După  cum scrie  în  raportul  de  specialitate  este  vorba 
numai de construcţii. Terenul de tenis  este aprobat.”
Sîrbu Constantin : “Dacă ajungem să ne deranjeze şi o minge de tenis 
ajungem rău. Este atâta circulaţie în oraş, şi nu ne deranjeză.”
Baco Mihai : “În ţările civilizate există case care au terenuri  de tenis, 
terenuri de fotbal, piscină.”
Besoiu Ioan : “Citiţi raportul de specialitate să vedem ceea ce aprobăm. 
Noi nu discutăm de terenuri.”
Baco Mihai : “Propun respingerea.”
D-na contestatoare : “Acolo se fac ore, nu este chiar agrement.Şi în plus 
este zonă rezidentială.
Baco Mihai : «D-nă acolo terenurile au fost aprobate. Bateti apa in piuă.«
Cimpoieş Pavel : „Există avizul favorabil pentru terenul de tenis.”
Baco Mihai : „Propun amânarea sau respingerea?”
Harda Doina : „Nu este acelaşi lucru. Că poate veni iaraşi cu el.”
Hava Mircea : „Ba da. Unde scrie asa ceva.”
Harda Doina : „În regulament d-le primar.”
Besoiu Ioan : „Noi acum pierdem timpul.”
Abrudeanu Mircea : „Să fie propunerea pentru respingere.”
Baco Mihai : „Propun respingerea aşa cum s-a votat în comisie.”
„Fiind  supusă  la  vot  aceasta  a  fost  votată  în  unanimitate  pentru 
respingere.”

Art. 16 Aprobă planul urbanistic zonal comeplex comercial, producţie şi 
servicii, Oarda de Jos solicitant SC Reggio Imobiliare SRL cu 17 voturi 
pentru
Se dă cuvântul  d-nei Laura Enache ,  care prezintă  PUD-ul,  precum şi 
raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Cimpoieş  Cornel  Pavel  care  prezintă 
raportul  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 : „Întrebări? Dacă nu sunt supun la vot.”
„Fiind supus la vot aceasta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri – 
Harda Doina şi Sandea Dorin.”



Art. 17 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe individuale şi 
parcelare, str. Mircea Eliade solicitant Feisan Ioan, Feisan Dragos Ionuţ, 
Topa Marina Dana , Costinaş Silviu, Costea Viorel, Sima Vasile Daniel, 
Zehan  Ioan,  cu  condiţia  ca  procentul  de  ocupare  a  terenului  să  nu 
depăşească 25%
Se dă cuvântul  d-nei Laura Enache ,  care prezintă  PUD-ul,  precum şi 
raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Cimpoieş  Cornel  Pavel  care  prezintă 
raportul  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.”
Laura Enache :”Comisia a impus o condiţie , aceasta fiind de 25%.”
D.l  Feisan :  „Această  idee cu reducerea  foarte mare a procentului  de 
ocupare în zonă aceasta a venit în urma PUG-ului.Eu am fost şi într-o 
şedinţă de comisie. Noi, din această zonă, dorim ca la aprobarea PUD-lui 
să se ţină cont de procentul de ocupare care a fost dat proprietarilor care 
au deja case acolo. Am solicitat comisei ca procentul de ocupare să fie de 
30%.Astfel ca pe parcelele de 500 mp să se poată construi case. Acest 
PUD să fie luat în considerare fără să se ţină cont de numele care apar pe 
listă, Feisan sau altcineva. Fără discriminare ”
Besoiu Ioan : „Nu are nici o legătură cu discriminarea. Propun menţinerea 
propunerii comisei de 25% pentru procentul de ocupare în zonă.Avem o 
serie  de argumente,  care  nu le  mai  enumeram acum,   pentru care  am 
solicitat acest procent.”
Baco Mihai : „Dacă nu mai sunt şi alte propuneri supun la vot propunerea 
comisiei.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri – 
Harda Doina şi Harda Doina.”

Art. 18 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe individuale şi 
lotizare  în  vederea  cererii  de  loturi,  Alba  Iulia  –  Miceşti  solicitant 
Cobasnian  Viorica,  Nistor  Nicolae,  Manea  Horea,  Cojocaru  Laboncz 
Iuliana 
Se dă cuvântul  d-nei Laura Enache ,  care prezintă  PUD-ul,  precum şi 
raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Cimpoieş  Cornel  Pavel  care  prezintă 
raportul  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 : „Întrebări sau discuţii. Dacă nu sunt, supun la vot.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri – 
Harda Doina şi Sandea Dorin.”

Art. 19 Aprobă planul urbanistic zonal parcelare în vederea construirii de 
locuinţe individuale şi parcare între Alba Iulia – Miceşti,  solicitant SC 
Mariluc SRL 
Laura Enache :  „Este vorba de un PUZ pe care am uitat  să îl  trec pe 
ordinea de zi. Este vorba de Mariuluc. Zona este Alba Iulia – Miceşti. A 
fost în comisie de 2 ori şi s-a făcut şi consultarea populaţiei.”
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Cimpoieş  Cornel  Pavel  care  prezintă 
raportul  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 17 voturi pentru şi 2 abţineri – 
Harda Doina şi Sandea Dorin.”

S-a adoptat  Hotărârea nr. 68/2008

15.  Modificarea  Hotărârii  nr.  319/2007  a  Consiliului  local  privind 
avizarea  propunerilor  de  extindere  a  intravilanului  şi  a  tramei stradale 
majore pentru reactualizarea PUG

Se dă cuvântul  d-nei  Laura Eanche are  prezintă  proiectul  de hotărâre, 
precum şi raportul de specialitate. 
Laura Enache : “În luna viitoare va fi analizat mai pe larg. Şi atunci va fi 
prezentat. Se solicită unele modificări în partea Ciugudului, si în partea 
cealaltă la Oarda de sus. Acolo varianta este cu construirea unei pasarele
Cimpoieş Pavel : “Comisia a propus ca ei să vină să ne prezinte de ce au 
făcut aceste modificări.”
Laura Enache : “Am vorbit cu ei dar au spus că nu pot veni aşa de repede. 
Dar au transmis un fax.(citeşte faxul.)”
Baco Mihai : “Sunt foarte curios cine va rămâne sub acest pasaj. Noi vom 
prinde această şosea?”



Laura Eanache : «Motivul lor pentru schimbarea aceasta este că în prima 
variantă se vor afecta 8 case iar acum doar 3 case.«
D-l consilier Abrudeanu şi d-l consilier Besoiu părăsesc sala de sedinţă.

Baco Mihai : “Dacă nu mai sunt discuţii, supun la vot.”

Harda  Doina  :  “  Numai  pentru  justificare,   imi  menţin  poziţia  ca  la 
votarea HCL 319. Ceea ce s-a prezentat nu este o tramă majoră pentru 
Alba Iulia. Mă abţin  la modificarea aceasta ca şi prima dată.”
Baco Mihai : “Supun la vot.”
“Fiind supus la vot acesta a  fost votat cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri – 
Harda Doina şi Sandea Dorin.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 69/2008 

16.Deplasarea  d-lui  Comănici  Florean  în  Germania,  Munchen,  în 
perioada 6-11 martei 2008

Se  dă  cuvântul  d-nei  Lucia  Man  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre, 
precum şi raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Sandu  Cornel  care  prezintă  raportul  de 
avizare din pareta Comisiei de studii, prognoze economice-sociale, buget, 
finanţe, servicii publice, comerţ.
Sandu Cornel: «Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.«
Baco Mihai : “Întrebări, discuţii.Dacă nu sunt supun la vot.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 70/2008 

Lucia Man : “Pot prezenta şi proiectul de hotărâre nr. 42?”
Baco Mihai : “Da.”

42.  Modificarea  statului  de  funcţii  al  aparatului  de  specialitate  al 
primarului  municipiului  Alba  Iulia,  al  Serviciului  public  de  Asistenţă 
socială,  al  Serviciului  public  comunitar  local  pentru  cadastru  şi 
agricultură  şi  al  Serviciului  public  comunitar  local  de  evidenţă  a 
persoanei Alba Iulia aflate în subordinea Consiliului local
Se  dă  cuvântul  d-nei  Lucia  Man  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre, 
precum şi raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Sandu  Cornel  care  prezintă  raportul  de 
avizare din pareta Comisiei de studii, prognoze economice-sociale, buget, 
finanţe, servicii publice, comerţ.



Sandu Cornel : «Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.« 
Baco Mihai : “Întrebări?.Dacă nu sunt supun la vot.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 93/2008

17.Aprobarea procedurii interne de avizare a structurilor şi a categoriilor 
de personal care gestionează asistenţa financiară din împrumuturi externe 
contractate sau garantate de stat, rambursabile/nerambursabile precum şi 
alte credite sau împrumuturi similare, fondurile structurale şi fondurile de 
coeziune.
Se  dă  cuvântul  d-nei  Lucia  Man  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre, 
precum şi raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Sandu  Cornel  care  prezintă  raportul  de 
avizare din pareta Comisiei de studii, prognoze economice-sociale, buget, 
finanţe, servicii publice, comerţ.
Sandu Cornel : «Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.« 
Baco Mihai : “Întrebări?.Dacă nu sunt supun la vot.”
« Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 71/2008 

19.Parcelarea unui imobil (teren) situate în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei, 
nr. 8
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre din 
partea Serviciului comunitar de cadastru şi agricultură precum şi raportul 
de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Maier  Eugen  care  prezintă  raportul  de 
avizare  din  partea  Comisie  pentru  administrarea  domeniului  public  şi 
privat
Maier Eugen : „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 prezentului 
proiect de hotărâre.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri – 
Harda Doina şi Sandea Dorin.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 72/2008

20. Parcelarea unui imobil (teren) situate în Alba Iulia, str. Vânătorilor



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

Se dă cuvântul d-lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul 
de avizare din partea Comisie pentru administrarea domeniului public şi 
privat

Maier Eugen : „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre 
şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Baco Mihai : “Întrebări? Dacă nu sunt, supun la vot aprobarea proiectului 
de hotărâre prezentat.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri – 
Harda Doina şi Sandea Dorin.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 73/2008

21. Expertiza tehnică efectuată în dosar 3275/176/2006
Se  dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de 

hotărâre  din  partea  Serviciului  comunitar  de  cadastru  şi  agricultură 
precum şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul 
de avizare din partea Comisie pentru administrarea domeniului public şi 
privat

Maier Eugen : „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre 
şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Baco Mihai : “Având în vedere avizul comisiei supun la vot aprobarea 
proiectului de hotărâre.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 74/2008

22. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 536/176/2008
Se  dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de 

hotărâre  din  partea  Serviciului  comunitar  de  cadastru  şi  agricultură 
precum şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul 
de avizare din partea Comisie pentru administrarea domeniului public şi 
privat

Maier Eugen : „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre 
şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării  acestuia. Avizul este pentru 
neînsuşire a expertizei.”

Baco Mihai : “Discuţii? Dacă nu sunt supun la vot.”
“Fiind supus la vot proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate 

pentru neînsuşire.”



S-a adoptat Hotărârea nr. 75/2008

23. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 604/176/2008
Se  dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de 

hotărâre  din  partea  Serviciului  comunitar  de  cadastru  şi  agricultură 
precum şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul 
de avizare din partea Comisie pentru administrarea domeniului public şi 
privat

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

Baco  Mihai  :  “Avizul  comisiei  este  pentru  însuşirea  expertizei. 
Dacă sunteţi  de acord cu expertiza, supun la vot.”

“Fiind supus la vot aceasta fost votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 76/2008

În sala de şedinţă a revenit d-l consilier Abrudeanu Mircea.

24. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 179/176/2008
Se  dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de 

hotărâre  din  partea  Serviciului  comunitar  de  cadastru  şi  agricultură 
precum şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul 
de avizare din partea Comisie pentru administrarea domeniului public şi 
privat

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

Baco  Mihai  :  “Dacă  sunteţi  de  acord  cu  prezentul  proiect  de 
hotărâre, supun la vot.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 77/2008

25.  Propunerea  de  atribuire  în  proprietate  a  terenului  aferent 
caselor particulare

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul 
de avizare din partea Comisie pentru administrarea domeniului public şi 
privat



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

Baco Mihai : “Dacă sunteţi de acord cu proiectul de hotărâre supun 
la vot aprobarea acestuia.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 78/2008

26.  Parcelarea  unui  imobil  (teren)  situate  în  Alba  Iulia,  B-dul 
Transilvaniei pentru Episcopia Ortodoxă – Parorhia Platoul Romanilor şi 
modificarea art. 2 pct.2 din Hotărârea nr. 143/1997

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul 
de avizare din partea Comisie pentru administrarea domeniului public şi 
privat

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

Baco Mihai : “Discuţii? Dacă nu sunt, supun la vot.”
“Fiind supus la vot aceasta  a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 79/2008

27. Parcelarea şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului 
Alba Iulia a unui imobil (teren) situate în Miceşti – Stadion.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul 
de avizare din partea Comisie pentru administrarea domeniului public şi 
privat

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

Baco Mihai : “Dacă sunteţi de acord cu prezentul proiect supun la 
vot aprobarea acestuia.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 80/2008

28.  Modificarea  Hotărârii  nr.  458/2007 a  Consiliului  local  Alba 
Iulia



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

Se dă cuvântul d-lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul 
de avizare din partea Comisie pentru administrarea domeniului public şi 
privat

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

Baco Mihai : “Întrebări? Discuţii? Dacă nu sunt supun la vot.”
“Fiind supus la vot aceasta a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 81/2008

30. Aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de asociere 
nr. 9341/2006 încheiat între Consiliul local Alba Iulia şi SC Independent 
SRL
Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre din 
partea Serviciului  administrarea domeniului public  şi privat,  precum şi 
raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Maier  Eugen  care  prezintă  raportul  de 
avizare  din  partea  comisiei  de  specialitate  a  Consiliului  local  pentru 
administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Maier Eugen : “Comisia a avizat favoravil acest proiect de hotărâre şi nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Baco Mihai : “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea proiectului 
prezentat.”
“Fiind supus la vot aceasta a fost votat cu 16 voturi pentru şi 2 voturi 
împotrivă – Harda Doina şi Sandea Dorin.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 82/2008

31. Aprobarea transferului contractului de asociere nr. 30170/2007
Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre din 
partea Serviciului  administrarea domeniului public  şi privat,  precum şi 
raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Maier  Eugen  care  prezintă  raportul  de 
avizare  din  partea  comisiei  de  specialitate  a  Consiliului  local  pentru 
administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Maier Eugen : “Comisia a avizat favoravil acest proiect de hotărâre şi nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Hondola Liviu : “Conform regulamentului noi nu putem renunţa la acest 
contract,  cu  toate  că  d-l  secretar  zice  că  e  treaba  lor.  Să  vină  un 
reprezentant de la Unirea pres. După câte văd nu există nici o modificare 



faţă  de  proiectul  de  hotărâre  de  data  trecută.  Doar  data  de  19  tecută 
aici.Gândiţi-vă bine dacă îl aprobăm.”
Baco Mihai : “Şi 2 virgule.”
Baco  Mihai  :  “Din  punct  de  vedere  juridic  nu  trebuie  aprobată  de 
Consiliul local. Cesiunea nu trebuie aprobată de noi.”

Hondola Liviu :  “Dar el  nu poate cesiona cu noi.  Nu şi-a făcut 
lucrările  care  au  fost  prevăzute.El  nu  poate  cesiona  locul  cel  putin 
contractul ”

Creţu Simion : “Atunci de ce aţi băgat acest proiect de hotărâre, să 
ne daţi de lucru.?”
Robert  Toacă  :  “Să  fie  transparent  şi  să  îl  aducem  la  cunostinţa  d-
voastră.”

Hondola Liviu : “Nu trebuia băgat în şedinţă. Din moment ce s-a 
făcut un contract cu Unirea Pres şi Consiliul local, şi acesta nu a făcut 
nimic nu se poate.”

Sandea Dorin : “Este un contract de asociere a Consiliului local şi 
nu se poate ca unul dintre participanţi să nu fie consultat.Se impune un 
proiect de hotărâre. Acesta este un punct de vedere.”

Baco Mihai : “Aţi spus foarte bine. Doar atât, consultat.?”
Hondola Liviu : “Nu trebuia băgat în şedinţă pentru că a fost şi data 

trecută.Să fie retras de pe ordinea dezi. Eventual să vină aici cei de la 
Occident  să  apoi  să  se  facă  un  proiect  de  hotărâre,  că  poate  peste  2 
săptămâni vin cei de la Occident că s-au răzgândit  şi îl mută la Hondola 
de exemplu.”

Baco  Mihai  :  “Dacă  nu  mai  sunt  şi  alte  discuţii  supun  la  vot 
aprobarea prezentului proiect de hotărâre sub forma prezentată.”

“Fiind  supus  la  vot  aceasta  fost  votat  cu  13  voturi  pentru  şi  5 
abţineri – Harda Doina , Sandea Dorin , Hondola Liviu, Creţu Simion, 
Pleşa Gabriel.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 83/2008 

33. Revocarea Hotărârii nr. 211/2006 a Consiliului local Alba Iulia 
şi  darea  în  folosinţă  gratuită,  către  Asociaţia  “Sprijiniţi  copiii”  a 
imobilului CT nr. 10.
Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre din 
partea Serviciului  administrarea domeniului public  şi privat,  precum şi 
raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Maier  Eugen  care  prezintă  raportul  de 
avizare  din  partea  comisiei  de  specialitate  a  Consiliului  local  pentru 
administrarea domeniului public şi privat, agricultură.



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

Harda Doina : “La art. 2 este vorba de demolare.Există dispozitive 
de amenajare pentru parcări.  Să se analizeze ca să nu fie demolate ci să 
se amenajeze.”

Sandu Cornel : “Doriţi amenajare?”
Harda Doina : “Da.”
Voicu Paul : “Se poate vota acest proiect de hotărâre şi să se facă 

un studiu  de soluţie  pentru  acestă  amenajare.  Se poate  face  o parcare 
supraetajată, asta nu este nici o problemă.”

Silvia Moldovan : “O să se facă acest studiu.”
Baco Mihai : “La art. 2 o să fie trecut – amenajare parcare publică 

fără demolare-. Dacă sunteţi de acord cu această propunere supun la vot, 
aprobarea prezentului proiect.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 84/2008 

34. Aprobarea studiului de soluţie – Extindere iluminat public în 
Alba Iulia, str. Al. I. Cuza.

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

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

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

Baco Mihai: «Dacă aveţi întrebări, dacă nu sunt supun la vot .«
«Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 85/2008

35. Aprobarea acordului de asociere între Consiliul local Alba Iulia 
şi  MDLPL  pentru  finalizarea  lucrărilor  de  reabilitare  a  sistemului  de 
alimentare apă în municipiul Alba Iulia – Program SAMTID

Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan , director direcţia tehnică, 
dezvoltare,  care  prezintă  proeictul  de  hotărâre  precum  şi  raportul  de 
specilitate.

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



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

Baco  Mihai:  «Dacă  sunteţi  de  acord  cu  prezentul  proeict  de 
hotărâre, supun la vot aprobarea acestuia.«

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 86/2008

36.  Aprobarea   majorării  contribuţiei  municipiului  Alba  Iulia  în 
proiectul “O Românie frumoasă”

 Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan , director direcţia tehnică, 
dezvoltare,  care  prezintă  proeictul  de  hotărâre  precum  şi  raportul  de 
specilitate.

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

Sandu Cornel: «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 
proiectului de hotărâre sub forma prezentată.«

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

S-a  adoptat Hotărârea nr. 87/2008

37. Aprobarea studiului de fezabilitate “Reabilitare str. Almaşului 
şi Heleşteului- cartier Lumea Nouă, municipiul Alba Iulia” 

 Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan , director direcţia tehnică, 
dezvoltare,  care  prezintă  proeictul  de  hotărâre  precum  şi  raportul  de 
specilitate.

Baco  Mihai:  «Dacă  aveţi  întrebări,  dacă  nu  sunt  supun  la  vot 
aprobarea prezentului proiect.«

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 88/2008

38. Împuternicirea d-lui  Toacă Robert  de a reprezenta  interesele 
Consiliului  local  al  municipiului  Alba  Iulia  în  faţa  instanţelor 
judecătoreşti.

Se dă cuvântul d-nei consilier Pop Monica care prezintă raportul de 
avizare din partea comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi 
disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii 
publice, respctarea depturilor şi libertăţilor cetăţenilor



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

Baco Mihai : “Noi nu putem aproba aşa ceva.”
Pleşa Gabriel : “Propunerea mea este al mandata până la sfârşitul 

mandatului nostru.”
Baco Mihai: «Propuneţi concret perioada.«
Robert Toacă : „Păi eu nu pot propune.Spuneţi dumneavoastră.”
Bărdaş Horia: «Păi , faceţi propuneri.«
Maier  Eugen: «Propun şi  eu ca perioada să fie  până la sfârşitul 

mandatului.«
Paul Voicu: «Eu cred că ar fi bine, măcar un an de zile, 3 , 4.«
Baco Mihai: «Nu doar Robert Toacă ştie să facă un dosar. S-a făcut 

un precedent cu Ionuţ  Şara.  Dacă acestea sunt propunerile supun la vot 
propunerea de mandatare  a d.-lui  Robert  până la  sfârşitul  anului  –  31 
decembrie 2008.«

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 89/2008

39. Aprobarea tarifului de producere şi furnizarea energiei termice 
către populaţie şi agenţi economici de către SC Dalkia România SRL
Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre din 
partea Serviciului  administrarea domeniului public  şi privat,  precum şi 
raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Maier  Eugen  care  prezintă  raportul  de 
avizare  din  partea  comisiei  de  specialitate  a  Consiliului  local  pentru 
administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Maier Eugen : “Comisia a avizat favoravil acest proiect de hotărâre şi nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Baco Mihai: «Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea prezentului 
proiect de hotărâre.«
«Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 90/2008

40.  Aprobarea  transformării  postului  de  consilier  grad  I  de  la 
Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia 

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

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



Sandu Cornel: «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.«
«Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.»

S-a adoptat Hotărârea nr. 91/2008 

Baco Mihai : „A venit d-l care va prezenta proiectul de hotărâre nr. 
10.”

Ioan  Sasu  :  „Este  vorba  de  un  plan  de  analiză  a  riscurilor 
municipiului Alba Iulia. Nu le-am făcut xerox ca sunt 100 de pagini.”

Baco Mihai : „Supun la vot aprobarea prezentului proiect, iar anexa 
va face parte integrantă din hotărâre.”

„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 64/2008 

Baco  Mihai  :  „Dacă  nu  mai  sunt  proiecte  de  discutat  să  trecem  la 
diverse.”

I. Bărdaş Mihai : „Doresc să vă readuc la cunoştinţă problemele 
care sunt în şanţurile cetăţii. De luni de zile se discută aceste 
probleme .Sunt firme care stau în spaţiile acestea şi nu au făcut 
nimic. Nici o investiţie, de ex. şi SC Ryma. Săptămâna viitoare 
o  să  mergem  încă  o  dată  să  vedem  ce  s-a  facut.  Singura 
societate  care  nu şi-a  shimbat  nimic este  RYMA. Săptămâna 
viitoare să mergem din nou acolo. Să le desfacem contractele 
dacă nu au făcut nimic. M-aţi luat în râs. A fost cea mai mare 
greşală. Am dat 7-8 ha. Săptămâna viitoare să mergem şi să le 
desfacem  contractele.  Vă  rog  să  ne  împuterniciti  să  putem 
merge acolo să vedem care este situaţia.”

Cornea Vasile : „Să anunţe data Doru pentru a putea fi acolo. Şi la fel 
şi persoanele care trebuie să vină.”
Bărdaş Horia : „Noi îi anunţăm şi gata.”
Creţu Simion : „După părerea mea fiecare contract trebuie dezbătut.”

II. Baco Mihai : „Mai este o solicitare din partea  Aloref prin care 
ni se solicită reducerea cotei de impozitare.”

Sandu Cornel : „A mai fost discutată în şedinţa de consiliu.”
Baco  Mihai  :  „Propun  menţinerea  cotei  de  impozitare,  adică 
respingerea solicitării.”



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

III. Aurica Groza : „S-a făcut o solicitare din pareta d-lui Andreiu 
Ovidiu, dar opinia noastră este că instanţa trebuie să decidă.”

Baco Mihai : „Dacă sunteţi de acord , supun la vot.”
„Fiind supusă la vot , s-a votat în unanimitate.”

IV. Baco Mihai : „Mai există o adresă din partea prefecturii  prin 
care  ne  solicită  revocarea  HCL  nr.  440/2007.  Din  punct  de 
vedere legal nu sunt de acord cu revocarea. Propun menţinerea 
hotărârii.”

„Fiind supusă la vot, propunerea  fost votată cu 16 voturi pentru şi 2 
abţineri – Harda Doina şi Sandea Dorin.”

Baco Mihai :  „D-na Teofila  m-a rugat  să vă anunţ să treceţi  pe la 
contabilitate să vă lăsaţi numărul de cont pentru virarea sumelor care 
trebuie plătite de către primărie pentru sedinţele de consiliu şi comisile 
avute”

Baco Mihai : „D-l director Adrian Radu de la Poliţia Comunitară ne-a 
prezentat  în  mape  o  evaluare  a  activităţii  serviciului  pe  care  il 
conduce. Apreciem activitatea Poliţiei comunitare. ”
Baco  Mihai  :  „Dacă  nu  mai  sunt  alte  discuţii,  închei  şedinţa  de 
consiliu local. Data pentru următoarea şedinţă de consiliu va fi pe 31 
martie 2008 .”

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, p.SECRETAR,
Consilier 

Baco Mihai Robert Toacă
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