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     PROCES VERBAL 

 

Încheiat azi  26 ianuarie 2010, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 20/2010 a Primarului 

municipiului Alba Iulia. 

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local sunt publice. 

Popa Pavel: “Conform înţelegerii anterioare preşedintele şedinţei este domnul 

Domuţa Iulius Viorel.” 

Marcel Jeler: „Conform regulamentului, supun la vot aprobarea procesului 

verbal de la şedinţa anterioară. Dacă aveţi discuţii? Dacă nu supun la vot.” 

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

 Domuţa Iulius Viorel: "La şedinţă sunt prezenţi un număr de 18 consilieri. 

Domnul consilier Pleşa Gabriel Codru intră în sală şi începe să voteze la punctul 3 al 

capitolului DIVERSE iar domnul Hondola Liviu intră în sală şi începe să voteze la 

proiectul nr. 2. Lipseşte domnul consilier Baco Mihai, deci şedinţa noastră este legal 

constituită." 

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

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

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

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

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

presa. 

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

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

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

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

 Domuţa Iulius Viorel: "Pe ordinea de zi  aveţi 27 proiecte de hotărâre iar peste 

ordinea de zi au fost introduse proiectele  cu numerele  

 28. Aprobă plata contribuţiei Consiliului local al municipiului Alba Iulia la 

Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Locală Alba Iulia – Transport local pe anul 

2010. 

          29. Aprobă utilizarea fondului de rulment pe anul 2010. 

          30.Expertiza tehnică judiciara efectuată în dosar nr. 953/176/2008 aflat pe rol la  

Judecătoria Alba-Iulia. 

 31. Aprobă cuantumul redevenţei pentru cabinetele medicale concesionate 

potrivit dispoziţiilor HGR nr. 884/2004.” 

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

cu ordinea de zi modificată." 

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

Domuţa Iulius Viorel: “Şi acum prezint următorul 



 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

 
 

 

I. Diverse. 

 

 II. Proiecte de hotărâri privind: 

       1. Aprobă deplasarea doamnei Groza Andreea, consilier-manager proiect în 

cadrul Direcţiei Programe din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, 

în Alessandria – Italia, în perioada 14 – 16 ianuarie 2010. 

        2. Aprobă modificarea tarifelor prestaţilor la lucrările de salubritate , deszăpezire 

şi combatere a poleiului, amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, practicate de SC 

SALPREST SRL, începând cu 01 februarie 2010. 

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

     4. Aprobă aderarea municipiului Alba Iulia la „Convenţia Primarilor – pentru 

energii regenerabile locale”. 

       5. Aprobă deplasarea unei delegaţii a municipiului Alba Iulia la Sofia – Bulgaria 

în cadrul proiectului „Co-Net” în perioada 24 – 27 februarie 2010.  

     6. Aprobă încheierea unui acord de parteneriat între municipiul Alba Iulia şi 

Fundaţia PAEM ALBA pentru administrarea comună a „Centrul Europe Direct Alba 

Iulia”. 

        7. Aprobă Acordul de asociere între municipiul Alba Iulia şi Fundaţia „Alba Iulia 

1918 pentru Unitatea şi Integrarea României” în vederea editării revistei 

Dacoromânia. 

      8. Aprobă primirea de noi membri în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

„APA ALBA”. 

     9. Aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii „Reabilitare şi 

extindere reţele apă potabilă şi reabilitare branşament zona Toporaşilor – Liceul 

Militar”. 

        10. Aprobă însuşirea studiului de soluţie „Reţea de circulaţie pentru biciclişti în 

municipiul Alba Iulia. 

        11. Aprobă studiul de fezabilitate „Deviere reţea apă potabilă str. Dacilor nr. 41”. 

    12. Aprobă documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul „Restaurare 

generală Poarta a V-a, Fortificaţia tip Vauban din municipiul Alba Iulia”. 

         13. Aprobă şi avizează documentaţii de urbanism 

Art.1: Respinge Planul Urbanistic De Detaliu “Amplasare Post Trafo, Str. 

Traian, Alba Iulia Solicitant SC Electrica SA ”. 

 Art.2: Aprobă Planul Urbanistic De Detaliu “Amplasare Statie Fixa Telefonie 

Mobila, Str. Livezii Solicitant SC Orange Romania SA Prin SC Act SRL”.  

 Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Zonal “Construire Locuinta, Str. George 

Enescu Solicitant Anghelescu Raul” . 

 Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Zonal “Seminarul Teologic Ortodox, Alba 

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

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

Ana Aslan, FN, Solicitant Pavel Emil, Cramba Daniel, Dracsan Andrei”. 



 Art.6: Nu Avizează Planul Urbanistic Zonal “Construire Locuinte Unifamiliale 

Si Realizare Drum Acces, Str. Francesca, FN, Solicitant Apetroaie Catalin Georgel”. 

 Art.7: Avizează Planul Urbanistic Zonal “Locuinta Unifamiliala, Alee Din Str. 

Take Ionescu, Solicitant Costan Ana”. 

 Art.8: Avizează Planul Urbanistic Zonal “Locuinte Unifamiliale, Str. Izvorului 

Solicitant Simu Alexandra Valeria Si Hategan Nelu Mitru”. 

 Art.9: Nu Avizează Planul Urbanistic Zonal “Montare Antene Receptie Si 

Statie CATV, Str. Vanatorilor, Nr.21, Alba Iulia, Solicitant Tomescu Mirel pentru S.C. 

Vianet SRL” 

         14. Propune atribuirea în proprietate a terenului aferent caselor particulare. 

         15. Propune atribuirea în proprietate solicitanţilor, proprietari ai apartamentelor, 

a terenului aferent locuinţei în cota indiviză deţinută din construcţii. 

    16. Expertiză judiciară efectuată în dosar nr. 5136/176/2007 aflat pe rol la 

Judecătoria Alba Iulia. 

      17. Expertiză extrajudiciară efectuată în dosar nr. 3296/176/2009 aflat pe rol la 

Judecătoria Alba Iulia. 

    18. Expertiză judiciară efectuată în dosar nr. 205/176/2009 aflat pe rol la 

Judecătoria Alba Iulia. 

     19. Expertiză judiciară efectuată în dosar nr. 6443/176/2008 aflat pe rol la 

Judecătoria Alba Iulia. 

        20. Expertiză extrajudiciară efectuată în dosar nr. 9468/176/2009 aflat pe rol la 

Judecătoria Alba Iulia. 

     21. Expertiză judiciară efectuată în dosar nr. 3977/176/2009 aflat pe rol la 

Judecătoria Alba Iulia. 

        22. Parcelează un imobil (teren) situat în Alba Iulia – Oarda de Sus, str. Zefirului 

FN. 

        23. Parcelează un imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 11. 

        24. Acceptă donaţia făcută către Consiliul local al municipiului Alba Iulia a unor 

terenuri (drumuri) situate în Bărăbanţ, tarla „Tabla Popii”. 

        25. Stabileşte numărul de asistenţi personali pentru anul 2010. 

   26. Aprobă modificarea unui acord de asociere dintre Consiliul Local al 

municipiului Alba Iulia şi Fundaţia PAEM Alba. 

        27. Aprobă prelungirea termenului unor contracte de închiriere. 

 

III. Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia pe 

luna februarie 2010. 
 

DIVERSE 
 

1. Marcel Jeler: "Domnilor consilieri, conform legii sunteţi obligaţi să vă 

prezentaţi raportul de activitate pe anul 2009." 
 

 2. Puican Ioan: "Aş vrea să aduc în faţa Consiliului local precum şi a domnului 

Primar şi a domnilor viceprimari o problemă referitoare la atitudinea unor cetăţeni în 

ceea ce priveşte curăţirea stratului de gheaţă din faţa locuinţelor, blocurilor, de pe alei 

şi pe trotuare. Aş vrea să fie mai multă fermitate din partea celor care răspund de 



această activitate întrucât unii cetăţeni ai municipiului manifestă atitudine adică sunt 

nemulţumiţi de felul cum aceşti oameni nu-şi respectă obligaţia de a face ordine. 

Cred că fermitatea constă în a lua atitudine rapidă şi destul de exigentă faţă de aceşti 

oameni care nu se încadrează în aceste cerinţe." 
 

 

3. Vasile Cornea: "Un alt punct la diverse  adus în faţa dumneavoastră este un 

raport privind activitatea asistenţilor personali. Îl aveţi fiecare în mapă. Noi am 

propus tot 200. Şi anul trecut au fost tot 200. Ne încadrăm tot în acest număr." 

 

Intră în sala de şedinţă domnul consilier Pleşa Gabriel Codru. 

 

4. Popa Pavel: "În cadrul Comisiei de cultură, anul acesta am propus ca zilele 

oraşului să fie organizate în data de 28, 29 şi 30 mai. Bineînţeles dacă şi 

dumneavostră sunteţi de acord cu această dată." 

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

această propunere." 

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

 

Domuţa Iulius Viorel: "Dacă nu mai aveţi şi alte discuţii la diverse vă propun 

să trecem la ordinea de zi." 

 

 1. Aprobă deplasarea doamnei Andreea Groza, consilier manager-proiect în 

cadrul Direcţiei Programe din subordinea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia, 

în Alessandria – Italia, în perioada 14 – 16 ianuarie 2010. 

 Se dă cuvântul doamnei Luci Man care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 

raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Rotar Marius care prezintă raportul de avizare 

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

finanţe, servicii publice şi comerţ. 

 Rotar Marius: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

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

prezentul proiect de hotărâre."  

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

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 3/2010 
 

 2. Aprobă modificarea tarifelor prestaţiilor la lucrările de salubritate, 

deszăpezire şi combatere a poleiului, amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi 

practicate de SC SALPREST SRL, începând cu data de 1 februarie 2010. 

Se dă cuvântul doamnei Ileana Krisbai 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.” 

 Coşeriu Sorin Nicolae: “Aici aş avea o întrebare. Care este procentul care s-a 

luat în considerare la indexarea tarifelor pe anul 2010. Ştie cineva care este 

procentul?" 

 Paul Voicu: “Dacă îmi permiteţi vă dau eu răspunsul. Tot ce este modificat 

referitor la tarifele practicate de Salprest este preluat de la Comisia de Statistică. 

Împreună cu doamna Teofila Ţâr şi cu juriştii am verificat şi confruntat toate datele. 

Vedeţi că sunt preţuri care rămân pe loc iar altele se micşorează.” 

 Coşeriu Sorin Nicolae: “Eu am făcut comparaţie. Tarifele nu cred că sunt peste 

normal referindu-ne şi la alte localităţi din Transilvania. Însă sunt procente care diferă 

foarte mult. De exemplu de la 5,4 la 14%. Tocmai aceasta era întrebarea. Dacă ştie 

cineva să ne spună un procent mediu.” 

 Paul Voicu: “Diferenţa de procente la unele activităţi este legată de partea de 

formare a preţului. De exemplu sunt unele activităţi unde se consumă mai mult 

carburant.” 

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

vot proiectul de hotărâre."  

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

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 4/2010 

 

 3. Aprobă alocarea unor sume de bani pentru activităţi culturale – este retras de 

pe ordinea de zi. 

  

4. Aprobă aderarea municipiului Alba-Iulia la “Convenţia Primarilor pentru 

energii regenerabile locale”. 

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

şi raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Rotar Marius care prezintă raportul de avizare 

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

finanţe, servicii publice şi comerţ 

 Rotar Marius: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

 Maire Eugen: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

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

proiectul de hotărâre."  

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

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 5/2010 

 

 



5.Aprobă deplasarea unei delegaţii a municipiului Alba-Iulia la Sofia – 

Bulgaria în cadrul proiectului “Co-Net” în perioada 24 – 27 februarie 2010. 

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

şi raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Rotar Marius care prezintă raportul de avizare 

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

finanţe, servicii publice şi comerţ. 

 Rotar Marius: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

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

proiectul de hotărâre."  

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

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 6/2010 

 

 

6.Aprobă încheierea unui acord de parteneriat între municipiul Alba-Iulia şi 

Fundaţia PAEM Alba pentru administrarea comună a “Centrului Europe Direct Alba-

Iulia”. 

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

şi raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Rotar Marius care prezintă raportul de avizare 

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

finanţe, servicii publice şi comerţ 

 Rotar Marius: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

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

proiectul de hotărâre cu amendamentul propus."  

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

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 7/2010 

 

7.Aprobă Acordul de asociere între municipiul Alba-iulia şi Fundaţia “Alba 

Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integrarea României” în vederea editării revistei 

Dacoromânia.  

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

şi raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Rotar Marius care prezintă raportul de avizare 

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

finanţe, servicii publice şi comerţ. 



Rotar Marius: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

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

proiectul de hotărâre."  

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

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 8/2010 

 

8. Aprobă primirea de noi membrii în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

“APA ALBA”. 

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

precum şi raportul de specialitate.  

Se dă cuvântul d-lui consilier Rotar Marius care prezintă raportul de avizare 

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

finanţe, servicii publice şi comerţ 

Rotar Marius: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

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

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

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

proiectul de hotărâre."  

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 9/2010 
 

 9. Aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii “Reabilitare şi 

extindere reţele apă potabilă şi reabilitare branşament zona Toporaşilor – Liceul 

Militar.” 

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

precum şi raportul de specialitate.  

Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoeş 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. 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

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

proiectul de hotărâre."  

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 10/2010 
 

 

 10. Aprobă însuşirea studiului de soluţie “Reţea de circulaţie pentru biciclişti în 

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 Cimpoeş 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. 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

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

proiectul de hotărâre."  

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 11/2010 
 

 

 11. Aprobă studiul de fezabilitate “Deviere reţea apă strada Dacilor, nr. 41.” 

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

precum şi raportul de specialitate.  

Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoeş 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. 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

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

proiectul de hotărâre."  

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 12/2010 
 

 

 

 12. Aprobă documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul “Restaurare 

generală Poarta a V-a, Fortificaţia tip Vauban din 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 Cimpoeş 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. 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

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

proiectul de hotărâre."  

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 13/2010 
 

  

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

 

Domuţa Iulius Viorel: “Înainte de a discuta documentaţiile de urbanism 

doamna Hedviga ne va prezenta diversele.” 

 

I. Călin Hedviga: “Coş Ovidiu, Adrian Buhăţel au făcut o solicitare către 

Consiliul local prin care ne cer să nu eliberăm autorizaţie de construire pentru SC 

Espacasa şi ne anunţă că au înaintat în contencios administrativ anularea PUD-ului pe 

care dumneavoastră l-aţi aprobat pentru SC Espacasa. Vă aduc aminte despre ce 

locaţie este vorba. Între Alba-Iulia şi Miceşti, PUD-ul pe care l-aţi aprobat construia 

două tronsoane P + etaj + mansardă iar autorizaţia de construire este depusă la noi ca 

cerere şi nu a fost emisă încă.” 

Paul Voicu: “Aş vrea să vă reamintesc că nu sunt probleme mari. După cum 

bine ştiţi acest proiect a fost susţinut în Consiliu local de trei sau patru ori. Până la 

urmă s-a aprobat o hotărâre. S-a modificat de trei ori regimul de înălţime aprobat.    

S-au mai modificat o dată locurile de parcare şi locurile de joacă.” 

Călin Hedviga: “A fost un monobloc şi s-a transformat în două tronsoane mai 

mici. Deci au fost nişte etape.” 

Paul Voicu: “Să nu mai prelungim discuţiile că nu au sens. Într-o jumătate de 

an s-a aprobat o hotărâre cu care dumneavoastră aţi fost de acord. Documentaţia este 

depusă la noi de o lună şi jumătate, are toate avizele şi tot ceea ce înseamnă legalitate. 

Am mai stat încă o lună ca să discutăm în şedinţa de consiliu de astăzi. Nu vreau să 

ţin cu nici una din cele două părţi. Spuneţi-vă părerea şi dumneavoastră. Eu zic că nu 

ne împiedică nimic să le dăm autorizaţie. Poate că ei vor merge în instanţă 3, 4, 5 

ani.” 

Călin Hedviga: “Aş vrea să vin în completarea celor spuse de domnul 

viceprimar. Astăzi a fost un proces, au avut încă un termen care nu a soluţionat cauza 

şi a amânt-o pe 16 februarie.” 

Sandu Cornel Stelian: “Dacă satisface toate cerinţele de ce să nu le dăm 

autorizaţie oamenilor. Instanţa poate decide. Poate suspenda, poate anula hotărârea.” 

Hondola Liviu: “De ce să ne grăbim noi acum dacă luna viitoare se decide în 



instanţă?  Eu zic să amânăm. De ce să luăm noi acum o decizie şi luna viitoare 

instanţa să o anuleze.” 

Călin Hedviga: “Cu tot respectul trebuie să vă spun că Legea nr. 50 mă chiar 

obligă să dau autorizaţie de construire şi stipulează într-un articol că autorizaţia se 

eliberează indiferent de litigiile aflate.” 

Hondola Liviu: “Atunci daţi-le! De ce ne mai întrebaţi pe noi?” 

Bărdaş Horea Mihai: “Ne întreabă pentru că dânşii au făcut o solicitare către 

Consiliul local şi trebuie prezentată.” 

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

pentru menţinerea hotărârii." 

"Fiind supusă la vot propunerea a fost votată cu 20 voturi pentru." 

 

II. Călin Hedviga: “A doua solicitare către dumneavostră este a domnului 

Csernatoni care are o nemulţumire cu privire la situaţia juridică  a terenurilor din 

zona “10 Paşi”. De această dată domnul Csernatoni ne solicită să anulăm parte din 

PUZ Alba Iulia-Miceşti care se referă la zona “10 Paşi”. Aceasta ar însemna să 

anulăm toate reglementările. Trebuie să vă menţionez următoarele. Anularea acestor 

reglemetări nu va rezolva situaţia juridică din zonă şi în consultarea juridică pe care 

am făcut-o, anularea nu o poate cere Consiliul local ci eventual instanţa 

judecătorească.” 

Marcela Avram: “Dar este în instanţă.” 

Călin Hedviga: “Prin faptul că se anulează reglementarea urbanistică nu 

înseamnă că se rezolvă problema litigioasă a punerii în posesie şi a folosinţei.” 

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

pentru menţinerea hotărârii." 

"Fiind supusă la vot propunerea a fost votată cu 20 voturi pentru." 

 

 Domuţa Iulius Viorel: “Să trecem la planurile urbanistice.” 

 

Art.1 : Respinge Planul Urbanistic De Detaliu “Amplasare Post Trafo, Str. 

Traian, Alba Iulia Solicitant SC Electrica SA ”. 

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

specialitate.  

 Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoeş 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. 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Comisia a propus respingerea acestui plan urbanistic 

de detaliu.” 

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

plan.” 

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

 Art.2 : Aprobă Planul Urbanistic De Detaliu “Amplasare Statie Fixa Telefonie 

Mobila, Str. Livezii Solicitant SC Orange Romania SA Prin SC Act SRL”.  

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



specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoeş 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. 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Călin Hedviga: "Amplasamentul antenei Orange se află în zona industrială 

lângă calea ferată, în zona digului Ampoi. Este o zonă relativ industrială şi de servicii 

şi are toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism.” 

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

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

  

 Art.3 : Aprobă Planul Urbanistic Zonal “Construire Locuinta, Str. George 

Enescu Solicitant Anghelescu Raul” . 

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

specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoeş 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. 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Călin Hedviga: “Acest PUZ a fost solicitat pentru modificarea limitelor laterale 

în cadrul parcelei.  Ne aflăm lângă o parcelă care a fost sub interdicţie 

judecătorească. Este vorba de parcelele Marchiş dacă bine vă amintiţi că am mai 

prezentat în Consiliul local iar anghelescu deţine această parcelă. Iar ca să reducă 

limita laterală legea ne cere să prezentăm un plan urbanistic de detaliu.” 

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

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

 

 

   Art.4 : Aprobă Planul Urbanistic Zonal “Seminarul Teologic Ortodox, Alba 

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

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

de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoeş 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. 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Comisia a avizat favorabil (cu condiţiile care au fost 

introduse) acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării 

acestuia.” 

Călin Hedviga: “În urma avizului din şedinţa extraordinară condiţiile pe care 

dumneavoastră le-aţi solicitat au fost introduse. S-a corelat această bretea în simetrie 



cu cealaltă, s-au retras construcţiile şi în concluzie supun aprobării dumneavostră.” 

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

PUZ.” 

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

 

 

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

Str. Ana Aslan, FN, Solicitant Pavel Emil, Cramba Daniel, Dracsan Andrei”. 

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

specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoeş 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. 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Călin Hedviga: “Pe strada Ana Aslan este vorba de aceste două parcele care au 

realizat procedeul de donaţie pentru dezvoltarea străzii în zona menţionată.” 

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

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

 

   

  Art.6 : Amână Planul Urbanistic Zonal “Construire Locuinte Unifamiliale Si 

Realizare Drum Acces, Str. Francesca, FN, Solicitant Apetroaie Catalin Georgel”. 

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

de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoeş 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. 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Comisia a avizat nefavorabil acest proiect de hotărâre 

şi avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Călin Hedviga: “Este vorba de o parcelă care se află în pădure. Şi în extrasul 

CF prezintă folosinţa de pădure. Deci ar trebui scos din circuitul silvic. Documentaţia 

a fost respinsă  pentru a evita construirea într-o zonă care în prezent arată cam aşa. 

Proprietar este domnul Apetroaie.” 

Paul Voicu: “Şi în comisie am discutat foarte mult acest subiect şi am spus 

următorul lucru. Faţă de limita PUG-ului, faţă de limita intravilanului nu mai are rost 

să extindem domeniul de construire şi în alte părţi. Pentru că vedem bine de 20 de ani 

între Alba-Iulia şi Miceşti mai sunt hectare întregi cultivate cu porumb şi nici acolo 

nu am întregit tot ce înseamnă străzi, locuinţe şi aşa mai departe. Dacă la infinit 

mergem cu PUZ-urile acestea în toate direcţiile în Partoş, în Oarda, în Bărăbanţ şi pe 

toate dealurile nu facem nimic. Şi acesta a fost un criteriu clar pentru care nu am 

aprobat acest PUZ.” 

Bărdaş Horea Mihai: “Eu aş vrea altceva să vă supun atenţiei. Probabil că 



pentru extinderile acestea trebuie să sufere numai unii oameni. Probabil că pentru unii 

care vor să construiască oriunde în Alba-Iulia există posibilitatea de construire. Dar în 

momentul în care cineva vrea să-şi facă ceva şi se apropie de câţiva cărora nu le place 

că se apropie de terenul lor trebuie să le respingem. Eu vă aduc aminte că am mai 

aprobat şi am respins şi am aprobat din nou antene parabolice în zone mult mai înalte, 

în sus de Schit, trecând de Mamut. La acestea le găsim câte o explicaţie. Dar când 

vine cineva şi vrea să-şi facă ceva… Eu vă propun să amânăm. Pe proprietatea lui 

privată omul acesta nu are voie. Vă dau un exemplu. Dacă vine Mircea Trifu şi spune 

că vrea să facă ceva lui îi dăm voie dar la omu necăjit nu. Eu nu înţeleg de ce 

cântărim aşa.” 

Paul Voicu: “Eu nu vreau să intru în polemică cu domnul Bărdaş. Nici nu am 

ştiut că dânsul vrea să susţină.” 

Bărdaş Horea Mihai: “Eu susţin să amânăm.” 

Paul Voicu: “Vă spun încă o dată. Limita aprobată de dumneavostră în avizul 

pe care l-aţi dat PUG-ului este foarte generoasă pentru că aţi extins intravilanul 

municipiului cu aproape 50%.” 

Hondola Liviu: “Acum trei ani de zile când am ridicat problema cu domnul 

Apetroaie m-am opus motivului următor. Este pădure acolo şi de ce să distrugem 

pădurea. Am ajuns la concluzia să îi aprobăm pentru două cabane. După aceea a venit 

cu un alt proiect ca să facă un cartier acolo. Deci tăiem toată pădurea ca să facem un 

cartier. Exact cum spunea şi domnul viceprimar. Noi avem atâtea terenuri şi tăiem 

pădurea.” 

Bărdaş Horea Mihai: Pădurea nu o putem tăia decât 5 sau 6%. Hai nu exagera. 

Dacă era pentru un şef mare de partid exista posibilitatea de a defrişa pădurea în 

totalitate. Dumneavostră aţi venit atunci cu un ordin de partid. Nu ai venit aşa din 

conştiinţă.” 

Hondola Liviu: “Care ordin de partid?” 

Bărdaş Horea Mihai: “Ordin de partid ai avut atunci. Dar acum te-ai mai 

schimbat.” 

Contor Gheorghe: “Domnul Bărdaş, ce vreţi acum? Să aprobăm?” 

Bărdaş Horea Mihai: “Să amânăm.” 

Paul Voicu: “Mai iau încă o dată cuvântul şi vă promit că la acest punct nu mai 

spun nimic. Nu s-au discutat nume, influenţe. Absolut nimic în comisie. Încă o dată 

vă spun. În cazul acestui intravilan generos pe care l-aţi aprobat, am stabilit să nu mai 

punem peste el PUZ-uri. E în afara limitei cu peste 500 m.” 

Puican Ioan: “Eu aş avea o propunere. În momentul în care se încheie cu acest 

proces de construire în perimetrul aprobat să trecem să aprobăm un alt PUG. Până 

atunci să rămânem la ceea ce avem aprobat. Nu putem să provocăm dezordine.” 

Rotar Marius: “Eu susţin ceea ce a spus domnul Bărdaş şi să amânăm. Şi până 

la şedinţa viitoare să hotărâm dacă vom aproba sau respinge.” 

Bărdaş Horea Mihai: “Întrebare. Valea Popii cât de mult a fost studiată pentru 

că acolo a construit fiecare ce a vrut inclusiv Biserica Ortodoxă Română care a 

construit într-o veselie. Eu vă propun să amânăm ca să se studieze zona.” 

Călin Hedviga: “Dacă mă întrebaţi pe mine eu vă propun să lăsăm PUG-ul care 

e în curs de elaborare să-şi spună cuvântul, să se stabilească un regulament pe care 

să-l aplicăm.” 



Bărdaş Horea Mihai: “Ok. Şi atunci să amânăm până se termină planul.” 

Pleşa Gabriel Codru: “Până la urmă e o problemă indiferent dacă îl amânăm 

sau nu. E o problemă de principiu. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul 

viceprimar. Ori hotărâm să păstrăm limita intravilanului existent şi dăm autorizaţiile 

în această limită, pentru că ştim cât de greu  şi de costisitor e să extindem reţelele ori 

ne abatem de la regulă şi dăm autorizaţii oriunde ni se cer.” 

Bărdaş Horea Mihai: “Abaterea de la regulă o face toată lumea. Abaterea de la 

regulă, nu mă provocaţi să vă spun. Inclusiv noi consilierii o facem. Hai să fim 

corecţi. Cu oamenii de rând suntem corecţi dar cu noi nu prea. Pentru noi mai există 

câte o cărăruie.” 

Paul Voicu: “Vreau să o întreb pe doamna Hedviga dacă în ultimii doi ani în 

acest consiliu am aprobat vreun PUD sau PUZ în afara perimetrului stabilit.” 

Bărdaş Horea Mihai: “Dar de ce să-l amânăm?” 

Paul Voicu: “Pentru că nu am aprobat nici unu.” 

Bărdaş Horea Mihai: “Eu vă spun unu.” 

Mircea Hava: “O să avem o discuţie legată de perimetre, de cei care au mai 

făcut câte un drum acolo şi tot felul de prostii şi o să vă dau eu, ca executiv, temă la 

amândoi să vedem cum le tragem pielea. Aici trebuie să aşteptăm ceea ce înseamnă 

PUG. Nu o să dureze un an. Nu este gata pentru că trebuie să fie o chestiune 

frumoasă, un document elegant. Dar din punct de vedere al multor principii este 

stabilit. O să discutaţi pe el. Mai e şi treaba aceasta: indiferent cine este. Noi avem 

mari probleme referitoare la modul obraznic, dacă pot să îi spun aşa sau impertinent 

în care aprobăm, exact aşa cum s-a spus, tot soiul de extinderi şi pe tarlale unde anul 

trecut era porumbul până în gât. Pe urmă încep scrisorile care uneori sunt către mine. 

Eu o să vi le aduc dumneavostră dacă daţi drumul la chestiunile acestea în care nu am 

apă, nu am canal, nu plătesc ceva, eu nu am cutare şi dumneavostră staţi acolo şi le 

faceţi la ţigani. Şi le-am cerut şi le-am spus. Orice autorizaţie de genul acesta să se 

scrie pe ea: fără, fără, fără. Plus partea cealaltă. Şi dacă doreşti să faci lucrurile 

acestea şi ai programele, doamna Moldovan vă poate spune. Pe aici e locul meu, nu 

cedez nici un sfert de metru. Păi dacă nu cedezi un sfert de metru, să stea în noroi 

până la urechi până la sfârşitul zilelor lor. Dacă aşa înţeleg. Vă putem arăta zone 

închegate chiar către Schit în care strada nu e făcută şi pe acolo curge mocirlă pentru 

că nu vrea cineva. Nu poţi să îl obligi şi nu avem timp să ne dăm în judecată dacă ei 

nu înţeleg. Şi o să încep să cer la fiecare să spună că acceptă să-şi facă acolo fără apă, 

fără canal. Pentru că apoi vin presiunile. De unde iau apă şi canal dacă îmi fac ceva 

acolo.” 

Bărdaş Horea Mihai: “Este apă şi curent acolo domnul Primar. Pentru că sunt 

numai şefi mari în zona aceea. Vă duc eu să vă arăt.” 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Ori îl respingem ori îl aprobăm este tot acelaşi lucru 

până la finalizarea PUG-ului.” 

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

pentru amânare.” 

 “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru amânare şi o abţinere 

Puican Ioan.” 

 

 



Art.7 : Avizează Planul Urbanistic Zonal “Locuinta Unifamiliala, Alee Din Str. 

Take Ionescu, Solicitant Costan Ana”. - este retras de pe ordinea de zi. 

 

   

          Art.8  Avizează Planul Urbanistic Zonal “Locuinte Unifamiliale, Str. Izvorului 

Solicitant Simu Alexandra Valeria Si Hategan Nelu Mitru”. 

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

specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoeş 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. 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Comisia a avizat favorabil cu condiţii acest proiect de 

hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Călin Hedviga: “Ne aflăm în zona Dealul Furcilor. Este vorba de această 

parcelă care este propusă a fi rezolvată în felul următor: se creează  o stradă de 

legătură.” 

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

PUZ cu condiţiile impuse.” 

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

 

           Art.9 : Nu Avizează Planul Urbanistic Zonal “Montare Antene Receptie Si 

Statie CATV, Str. Vanatorilor, Nr.21, Alba Iulia, Solicitant Tomescu Mirel pentru S.C. 

Vianet SRL”   

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

de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoeş 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. 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Comisia a avizat nefavorabil acest proiect de hotărâre 

şi avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Călin Hedviga: “Deoarece antenele sunt supuse avizării dumneavoastră vreau 

să vă arăt un caz în care pe un imobil între strada Mesteacănului şi Vulturului sunt 

situate toate aceste antene de recepţie. Noi, serviciul de autorizări nu emitem 

autorizaţia fără acordul dumneavoastră.” 

          Domuţa Iulius Viorel: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot cine este pentru 

neavizarea  acestui PUZ.” 

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

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 14/2010 

 

              

  14. Propune atribuirea în proprietate a terenului aferent caselor particulare. 

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

raportul de specialitate. 



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

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

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

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

hotărâre." 

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

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 15/2010 

 

 Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Cornea Vasile. 

 

15.Propune atribuirea în proprietate solicitanţilor, proprietari ai apartamentelor, 

a terenului aferent locuinţei în cota indiviză deţinută din construcţii. 

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

raportul de specialitate. 

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

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

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

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

hotărâre." 

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

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 16/2010 

 

16. Expertiză judiciară efectuată în dosar nr. 5136/176/2007 aflat pe rol la 

Judecătoria Alba Iulia. 

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

raportul de specialitate. 

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

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

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

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

expertizei." 

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

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 17/2010 

 

17. Expertiză extrajudiciară efectuată în dosar nr. 3296/176/2009 aflat pe rol la 

Judecătoria Alba Iulia. 

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

raportul de specialitate. 

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

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



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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

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

neînsuşirea acestui proiect." 

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

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 18/2010 

 

      18. Expertiză judiciară efectuată în dosar nr. 205/176/2009 aflat pe rol la 

Judecătoria Alba Iulia. 

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

raportul de specialitate. 

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

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

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

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

neînsuşirea acestui proiect." 

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

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 19/2010 
 

Părăseşte sala de şedinţă domnul viceprimar Ioan Bogăţan. 

 

      19. Expertiză judiciară efectuată în dosar nr. 6443/176/2008 aflat pe rol la 

Judecătoria Alba Iulia. 

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

raportul de specialitate. 

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

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

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

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

însuşirea acestui proiect." 

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

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 20/2010 

 

 

 20. Expertiză extrajudiciară efectuată în dosar nr. 9468/176/2009 aflat pe rol la 

Judecătoria Alba Iulia. 

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

raportul de specialitate. 

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

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

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



avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

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

însuşirea acestui proiect." 

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

  

   S-a adoptat Hotărârea nr. 21/2010 

 

21. Expertiză judiciară efectuată în dosar nr. 3977/176/2009 aflat pe rol la 

Judecătoria Alba Iulia. 

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

raportul de specialitate. 

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

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

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

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

aprobarea proiectului." 

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

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 22/2010 

 

 Revine în sală domnul consilier Cornea Vasile. 

 

 

 22. Parcelează un imobil (teren) situat în Alba Iulia – Oarda de Sus, str. 

Zefirului FN. 

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

raportul de specialitate. 

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

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

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

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

aprobarea proiectului." 

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

 

            S-a adoptat Hotărârea nr. 23/2010 

 

 

23. Parcelează un imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 11. 

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

raportul de specialitate. 

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

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

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 



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

aprobarea proiectului." 

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

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 24/2010 

 

 

24. Acceptă donaţia făcută către Consiliul local al municipiului Alba Iulia a 

unor terenuri (drumuri) situate în Bărăbanţ, tarla „Tabla Popii”. 

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

raportul de specialitate. 

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

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

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

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

aprobarea proiectului." 

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

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 25/2010 

 

25.Stabileşte numărul de asistenţi personali pentru anul 2010. 

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

raportul de specialitate. 

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

partea Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, 

sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Vasile Cornea: “V-am prezentat şi la diverse situaţia. Nu depăşim de 200 

numărul de asistenţi personali. Rămânem cu acelaşi număr.” 

Mircea Hava: “Aici trebuie să facem ceva. O să văd ce deoarece creşte 

numărul exponenţial.  Şi ştiu de ce. Pentru că în Alba-Iulia se plătesc salariile ca şi la 

salariile angajaţilor. Nu există chestiunea de a aştepta după bani. Sunt foarte mult care 

îşi fac mutaţie. Este o chestiune de discutat.” 

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

aprobare." 

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

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 26/2010 

 

 26. Aprobă modificarea unui acord de asociere dintre Consiliul Local al 

municipiului Alba Iulia şi Fundaţia PAEM Alba. 

Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon 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 d-lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

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

proiectul de hotărâre. Cine este pentru?"  

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 27/2010 

 

27. Aprobă prelungirea termenului unor contracte de închiriere. 

Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Se dă cuvântul d-lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

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

cine este pentru?"  

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 28/2010 

 

 

28. Aprobă plata contribuţiei Consiliului local al municipiului Alba Iulia la 

Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Locală Alba Iulia – Transport local pe anul 

2010. 

Se dă cuvântul doamnei Georgeta Rânghet care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Rotar Marius care prezintă raportul de avizare 

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

finanţe, servicii publice şi comerţ 

 Rotar Marius: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

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

cine este pentru?"  

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

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 29/2010 



 

29. Aprobă utilizarea fondului de rulment pe anul 2010. 

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

şi raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Rotar Marius care prezintă raportul de avizare 

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

finanţe, servicii publice şi comerţ 

 Rotar Marius: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

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

cine este pentru?"  

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

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 30/2010 

 

 30. Expertiza tehnică judiciara efectuată în dosar nr. 953/176/2008 aflat pe rol 

la  Judecătoria Alba-Iulia. 

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

raportul de specialitate. 

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

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

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

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

însuşirea expertizei." 

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

  

   S-a adoptat Hotărârea nr. 31/2010 

 

 31. Aprobă cuantumul redevenţei pentru cabinetele medicale concesionate 

potrivit dispoziţiilor HGR nr. 884/2004.” 

Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon 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.” 

 Bărdaş Horea Mihai: “La cabinetul medical de pe strada Orizontului, Simona 

Străjan, este 4,63. La ceilalţi sunt numai 2 euro.” 

 Paul Voicu: “O să vă explic. Am avut o întâlnire cu cei 5 medici de familie. 

Comisia a fost prezentă. Consilierii şi cei din executiv. Şi aşa am convenit. De fapt 

aşa scrie în lege la un articol. Această negociere se face în urma unei expertize. E 

prevăzut clar. Şi atunci am selectat-o pe doamna Roşu şi a făcut expertiza. De ce sunt 

diferenţe? Pentru că acest apartament din Ampoi este cu trei camere. Celelalte 

cabinete din Oarda, Pâclişa, Bărăbanţ sunt în cadrul căminelor şi e o singură cameră 

fără apă, fără canalizare. Deci expertul şi-a făcut treaba consultându-se pe exact 



acelaşi specific cu Sibiul şi cu Deva.” 

 Contor Gheorghe: “Eu nu mă refer la preţul stabilit ci mă refer la situaţia din 

dispensar. S-a primit de la Direcţia de sănătate ca până în luna martie să-şi 

reglementeze anumite situaţii.” 

 Paul Voicu: “Se cunoaşte problema. O să vedem cât de repede putem să facem 

ceva acolo.” 

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

cine este pentru?"  

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

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 32/2010 

 

 

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

 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2010 
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