
  

         ROMANIA                             
    JUDETUL ALBA 
MUNICIPIUL ALBA IULIA 
    CONSILIUL LOCAL

                                               PROCES  -   VERBAL

                         Incheiat în data de 26 iunie  2007, în cadrul şedinţei 
ordinare  a Consiliului local al municipiului Alba Iulia.
                         Sedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei 
nr.558/2oo7 a Primarului municipiului Alba Iulia.
                        
                        Domnul consilier  Popa Pavel
                      “ In 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. In acest sens vă rog să faceţi 
propuneri.”
                 Popa  Pavel : “ Propun să fie ales preşedinte al şedinţei d-
nul consilier   Maier Eugen .”
               “ Propunerea fiind supusă la vot, aceasta s-a aprobat cu 20 
voturi pentru.”
               Popa Pavel:” Si acum în calitate de preşedinte ales, d-l 
consilier  Maier Eugen , urmează să conducă lucrările şedinţei."
               Maier Eugen:" Din totalul de 21 de consilieri aleşi, sunt 
prezenţi 20 consilieri,lipseşte d-nul consilier Cretu Simion  ,deci 
şedinţa noastră este legal constituită. Domnilor consilieri, doresc să 
precizez faptul că, la lucrările şedinţei noastre   mai participă: d-l 
primar Mircea Hava,d-l viceprimar  Paul Voicu , d-l viceprimar 
Bogatan Ioan d-l secretar Jeler Marcel , Târ Teofila - Director - 
Direcţia cheltuieli, d-na
Moldovan Silvia - Director - Direcţia investiţii ,Tair Teofila director 
economic, d-na Aurica Groza -Sef serviciu Comunitar pentru 
cadastru si Agricultură ,Inurean Ioan – sef serviciu administrarea 



domeniului public si privat,  d-na Delia Cristescu – director al 
Serviciului de Asistentă Socială, d-na Lucia Man sef birou resurse 
umane, d-nul Inurean Ioan director administrarea patrimoniului 
local,d-na Rânghet  Georgeta - Consilier Juridic, d-na Potopea Dana 
consilier juridic ,precum şi presa."                                              
                   Jeler Marcel:” Acum supun la vot daca sunteti de acord 
cu aprobarea proceselor  verbale  ale sedintei ordinare din 22 mai 
2007 si ale sedintei extraordinare din 29 mai 2007 a consiliului 
local.”
                   „ Fiind supuse  la vot procesele  verbale, acestea s-a 
aprobat cu 19 voturi pentru si o abţinere d-na Harda Doina.” 
                   Maier Eugen:“ Si acum prezint în proiect următoarea 

                                  ORDINE DE ZI 
Proiecte de hotărâri privind:
1.Conferirea titlului de cetătean de onoare al municipiului 

Alba Iulia  Majestatii Sale Regele Mihai I al României.
2.Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Alba Iulia pe anul 2007.
3.aprobarea cheltuielilor ocazionate de desfaşurarea Adunarii 

Generale a Asociaţiei Municipiilor din România la Alba 
Iulia, în perioada 28-29 iunie 2007

4.Modificarea şi completarea organigramei şi statului de 
funcţii al Serviciului public „ Administrarea patrimoniului 
local” din subordinea Consiliului local.

5.Mandatarea Primarului municipiului Alba Iulia sa reprezinte 
în faţa instanţei de  judecată Consiliul local – Serviciul 
public Politia Comunitara Alba Iulia.

6.Alocarea unor sume de bani pentru activităti culturale şi 
sportive.

 7.Acceptarea donaţiei facute de Trifu Mircea Marian ce 
consta in reţea de apa  si canalizare + staţie epurare , zona 
Cartier Cigaş cu caracteristicile tehnice din anexa.

8. Modificarea Hotararii nr.167/2007 a Consiliului local Alba 
Iulia.

 9. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu 
de fezabilitate pentru obiectivul „ Extindere iluminat public 
zona Alba Iulia – Micesti, cartier Pâclişa str. Alunului şi 
cartier Tolstoi, municipiul Alba Iulia.

   10.Aprobarea documentaţiei tehnico economice pentru 
obiectivul „ Reabilitare mansardare şi amenajare Centrul 



social de urgentă Alba Iulia.”

11. Aprobarea documentaţiei  tehnico-economice pentru 
obiectivul „ Extindere reţea canalizare str.Corniştei şi 
utilităţi Aşezamant Sf.Andrei, localitatea Bărabant 
municipiul Alba Iulia.”

        12. Insusirea caracteristicilor şi indicatorilor tehnico-
economici, faza studiu de  fezabilitate pentru obiectivul 
„ Reabilitare Centrul Istoric – traseul estic, traseul sudic si 
traseul nordic – Fortificaţia de tip Vauban – Alba Iulia căi de 
acces iluminat şi mobilier urban specific.
        13. Aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru 
amplasarea şi realizarea unor construcţii în municipiul Alba 
Iulia.

14.Parcelarea unui imobil teren situat în Alba Iulia B-dul 
Revoluţiei nr.4 şi B-dul Revoluţiei f.n.

         15.Parcelarea unui imobil teren situat in Alba  Iulia, str, 
Mesteacanului nr.7
         16. Insusirea documentaţiei tehnice de parcelare a unui 
imobil teren situat in Alba Iulia, str. Simion Bărnuţiu nr.4.
         17. Insusirea documentaţiei tehnice de parcelare a unui 
imobil teren situat în Alba Iulia, str. Tribunalului nr.3.

 18. Expertiza tehnica efectuată în dosar 
nr.2432/176/2007.

          19, Expertiza tehnica efectuată în dosar 
nr.2698/176/2007.
          20.Expertiza tehnica efectuată în dosar 
nr.2598/176/2007.
          21. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr.49/176/2007.

 22.Expertiza tehnică efectuată în dosar 
nr.2817/176/2006

                      23.Parcelarea in vederea înscrierii dreptului de 
proprietate a municipiului Alba Iulia asupra unui imobil teren 
conform HG nr.1290/2005.

 24. Parcelarea unui imobil teren situat în Alba Iulia, str. 
Olteniei, nr.32.
 25. Trecerea din proprietatea Statului Român în 
proprietatea municipiului Alba Iulia a imobilelor 
terenuri înscrise în CF nr.13648, CF nr.10104, CF 7331 
si CF nr.8863 Alba Iulia.
26. Trecerea din proprietatea Statului Roman în 



proprietatea municipiului Alba Iulia a imobilelor 
constructii cenrale termice – înscrise în CF nr.7331, CF 
nr.8957, CF nr.10919 şi CF nr.10104 Alba Iulia.

          27. Parcelarea si concesionarea unui imobil teren situat 
în Alba Iulia, str. Toporaşilor lângă Bl.CT15.
          28. Trecerea din proprietatea Statului Roman în 
proprietatea municipiului Alba Iulia a  imobilelor terenuri 
înscrise în CF nr.7281 Alba Iulia. 

 29. Declararea ca apartinand domeniului privat al 
municipiului Alba Iulia a unui imobil teren situat în 
Alba Iulia, B-dul Incoronării F.N.
30. Revocarea HCL nr.36/2007 şi parcelarea unui imobil 
teren situat în Alba Iulia, str. Cetătii nr.6 în vederea 
restituirii conform Legii nr.10/2001.

         31. Parcelarea unui imobil teren situat în Alba Iulia str. 
Craivei nr.48 în vederea restituirii conform Legii nr.10/2001.

32. Parcelarea unui imobil teren situat în Alba Iulia, str. 
George Cosbuc nr.32 în vederea restituirii conform Legii 
nr.10/2001.

         33. Parcelarea unui imobil teren situat în Alba Iulia, str. 
Vasile Alecsandri în vederea restituirii conform Legii nr.10 
/2001 şi modificarea HCL.200/2007.
         34. Parcelarea unui imobil teren situat în Alba Iulia, str. 
Gladiolelor nr.13 în vederea restituirii conform Legii 
nr.10/2001.
         35. Revocarea HCL nr.118/2007 şi aprobarea vanzarii 
prin negociere directă a unui imobil teren situat în Oarda de 
Sus, str, Victoriei nr.8.

36. Revocarea HCL nr.193/2007 şi aprobarea vanyării 
prin negociere directă a unui imobil teren situat în Alba 
Iulia, str. Arieşului lângă bloc 215.
37. Vanzarea prin negociere directă a unui imobil teren 
situat în Alba Iulia B/dul Revoluţiei F.N.
38. Vanzarea prin negociere directă a unui imobil teren 
situat în Alba Iulia, B-dul Republicii F.N.

         
II.Stabilirea datei şedinţei Consiliului local pe luna 
iulie  2007.

III. D i v e r s e :

                Maier Egen : " Dacă pe lângă aceste proiecte de 



hotărâri mai sunt şi altele  care nu pot fi amânate, vă rog să vă 
înscrieţi la cuvânt."

               Marcel Jeler: " Mai dorim să punem în discuţie 
urmatoarele proiecte de hotărâri : privind aprobarea asocierii 
dintre Consiliul local al Municipiului Alba Iulia şi 
S.C.”Independent „ SRL în vederea amplasarii unui panou 
publicitar în municipiul Alba Iulia zona Parc Cetate; privind 
aprobarea redistribuirii pe obiective de investitii a valorii 
împrumutului contractat prin emisiuni de titluri de valoare în 
anul 2005; privindrevocarea HCL nr.367/2005 privind darea 
în folosinţă gratuită Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane Alba 
Iulia a imobilului Centrala  Termică nr.11; privind înfiinţarea 
şi organizarea Zonei de Dezvoltare Economică Alba Iulia.

.Proiectul  de hotărâre  de la punctul 7   s-a retras de pe ordinea 
de zi.”

                  Maier Eugen : „ Dacă nu mai sunt alte proiecte de 
hotărâri atunci supun la vot dacă sunteţi de acord cu 
aprobarea ordinii de zi prezentată împreună cu propunerile 
care s-au făcut în vederea completării şi modificării acesteia.” 

                      "Fiind supusă la vot  ordinea de zi împreună cu 
propunerile făcute în vederea modificării şi completării 
acesteia,  aceasta s-a aprobat cu  20  voturi pentru."

                              Maier Eugen : " 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.”
               "Propunerea fiind supusă spre aprobare consiliului local 
aceasta s-a aprobat cu 20  voturi pentru."
               „ D- l secretar Jeler Marcel la fiecare punct din ordinea de zi 
anuntă qvorumul care trebuie intrunit in vederea aprobarii proiectelor 
de hotărâri.”                                        
            *  In continuare se trece la dezbaterea punctului 1  din ordinea 
de zi.
         
1.   Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetatean de 
onoare al municipiului Alba Iulia Majestatii Sale Regele Mihai I al 
României.

        - Se dă cuvântul d-lui Sava Dorin , care prezintă raportul de 
specialitate precum si proiectul de hotarare.
        - Se dă cuvântul d-lui consilier  Rotar Marius, care prezintă 



raportul de avizare al proiectului de hotărâre din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
                    Rotar Marius :” Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
                    Maier Eugen: „ Dacă nu  mai sunt obiecţiuni în privinţa 
aprobării proiectului de hotărâre prezentat, atunci supun la vot dacă 
sunteţi de acord cu aprobarea art.1 şi 2  din cadrul acestuia.”
                „ Fiind supuse la vot art.1 şi 2  din proiectul de hotărâre, 
acestea se aprobă cu 20 voturi pentru.”
                   Maier Eugen : „ Acum supun la vot dacă sunteţi de acord 
cu aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu articolele aşa cum 
s-au votat.”
                „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
articolele aşa cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 20 voturi pentru.”
                              
                              S-a adoptat Hotărârea nr.201/2007
                                                    
            2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2007.

            - Se dă cuvântul   d-nei   Tîr Teofila,  care prezintă raportul de 
specialitate , precum şi proiectul de hotărâre.
            - Se dă cuvântul d-lui consilier  Anghel Marius, care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotărâre din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
                   Anghel Marius : " Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia."
                  Maier Eugen: " Dacă nu mai sunt discuţii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat , atunci supun la vot dacă sunteţi de 
acord cu aprobarea art.1,2, 3 , 4 şi 5     din cadrul acestuia."
                                                 
                         " Fiind supuse la vot art.1,2,3,4 şi 5   din cadrul 
proiectului de hotărâre prezentat ,acestea s-au aprobat cu  20  voturi 
pentru.”                   
                    Maier Eugen : " Acum supun la vot dacă sunteţi de acord 
cu aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu articolele aşa cum 
s-au votat."
                  " Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
articolele aşa cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 20 voturi pentru.”
               
                               S-a adoptat Hotărârea nr.202/2007



     

            3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor 
ocazionate de desfaşurarea Adunarii Generale a Asociaţiei 
Municipiilor din România la Alba Iulia în perioada 28 – 29 iunie 
2007.
             - Se dă cuvântul d-lui  Dorin Sava, care prezintă raportul de 
specialitate , precum şi proiectul de hotărâre.
           - Se dă cuvântul d-lui consilier  Anghel Marius, care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotărâre din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
                  Anghel Marius:” Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
                 Maier Eugen : „ Dacă nu mai sunt discuţii în privinţa 
aprobării  proiectului de hotărâre prezentat, atunci supun la vot dacă 
sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2 şi 3  din cadrul acestuia.”
             „ Fiind supuse la vot art.1,2 şi 3 din proiectul de hotărâre, 
acestea s-au aprobat cu 20 voturi pentru.”
               Maier Eugen: „ Acum supun la vot dacă sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu articolele aşa cum s-au 
votat.”
             „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
articolele aşa cum s-au votat , acesta s-a aprobat cu 20 voturi pentru.”

                           S-a adoptat Hotărârea nr.203/2007.

               4. Proiect de hotărâre  privind modificarea şi completarea 
organigramei şi statului de funcţii al Serviciului public 
„ Administrarea patrimoniului local” din subordinea Consiliului local.
 
               - Se dă cuvântul d-nei  Man Lucia  , care prezintă raportul 
de specialitate , precum şi proiectul de hotărâre.
– Se da cuvantul d-lui consilier  Anghel Marius, care prezinta 

raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
              Anghel Marius:” Comisia avizat favorabil proiectul de 
hotarare si nu avem obiectiuni in privinta aprobarii acestuia.” 
Maier Eugen: „ Dacă nu sunt obiecţiuni în privinţa aprobării 
proiectului de hotărâre prezentat, atunci supun la vot dacă sunteţi 
de acord cu aprobarea art.1,2, 3 şi 4  din proiectul de hotărâre.”



             „ Fiind supuse la vot art.1,2,3  şi 4 din proiectul de hotărâre, 
acestea s-au aprobat cu 20 voturi pentru.”
                Maier Eugen: „ Acum supun la vot dacă sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu articolele aşa cum s-au 
votat.”
               „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
articolele aşa cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 20 voturi pentru.”

                              S-a adoptat Hotărârea nr.204/2007.
 
               5. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului 
Municipiului Alba Iulia să reprezinte în faţa instanţei de judecată 
Consiliul local – Serviciul Public Poliţia Comunitară Alba Iulia.

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

– Se da cuvantul d-nei consilier  Pop Monica, care prezintă raportul 
de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.

                Pop Monica : Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare si nu avem obiectiuni in privinta aprobarii acestuia.
                Maier Eugen : „ Dacă nu sunt obiecţiuni în privinţa 
aprobării proiectului de hotărâre prezentat, atunci supun la vot dacă 
sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2 şi 3,  din cadrul acestuia.”
            „ Fiind supuse la vot art.1,2 şi 3  din proiectul de hotărâre, 
acestea se aprobă cu 20 voturi pentru.”
               Maier Eugen: „ Acum supun la vot dacă sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu articolele aşa cum s-au 
votat.”
            „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
articolele aşa cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 20  voturi pentru.”

                       S-a adoptat Hotărârea nr.205/2007

 6. Proiect de hotărâre privind  alocarea unor sume de bani 
pentru activităti culturale şi sportive.
                  -  Se dă cuvântul d-nei  Fara Luminita , care prezintă 
raportul de specialitate , precum şi proiectul de hotărâre.”

Se da cuvantul d-lui consilier  Cornea Vasile, care prezinta 
raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a consiliului 
local.



                 Cornea Vasile .: Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare si nu avem obiectiuni in privinta aprobarii acestuia.

                     Fara Lumunita : „ Domnilor consilieri va rog sa fiti de 
acord cu introducerea unui nou articol prin care  sa se aprobe 
cheltuirea sumei de 1.000 lei din bugetul local pe anul 2007 – capitol 
cultură – pentru premierea de către Consiliul local a 5 sportivi, 
caştigatori ai celor 5 tricouri la Turul Ciclist al Romaniei – Etapa 
Alba.”
                      Maier Eugen : „ Dacă nu sunt obiecţiuni în privinţa 
aprobării proiectului de hotărâre prezentat, atunci supun la vot dacă 
sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2 – împreuna cu propunerea d-nei 
Fara  Luminita , şi a art. 3 şi 4  din cadrul acestuia.”
                    „ Fiind supuse la vot, art.1,2 – împreuna cu propunerea 
d-nei Fara Luminita şi a  art.,3 şi 4   din proiectul de hotărâre, acestea 
se aprobă cu 20 voturi pentru.”
                     Maier Eugen : „ Acum supun la vot dacă sunteţi de 
acord cu aprobarea  proiectului de hotărâre împreună cu articolele aşa 
cum s-au votat.”
                    „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
articolele aşa cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 20 voturi pentru.”
 
                          S-a adoptat Hotărârea nr.206/2007.
           - Proiectul de hotarare de la punctul 7 din ordinea de zi a fost 
retras.
            8. Proiect de hotărâre privind Modificarea Hotarârii 
nr.167/2007 a Consiliului local Alba Iulia. 

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

               - Se dă cuvântul d-lui consilier  Baco Mihai, care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotărâre din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
                  Baco Mihai :” Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
                  Maier Eugen : „ Dacă nu sunt obiecţiuni în privinţa 
aprobării proiectului de hotărâre prezentat, atunci supun la vot dacă 
sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3 din cadrul acestuia.”
              „ Fiind supuse la vot art.1,2,3 din proiectul de hotărâre, 
acestea se aprobă cu 20 voturi pentru.”
              Maier Eugen  : „ Acum supun la vot dacă sunteţi de acord cu 



aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu articolele aşa cum s-au 
votat.”
              „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
articolele aşa cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 20 voturi pentru.”

                     S-a adoptat Hotărârea nr.207 /2007.

             9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice, fază studiu de fezabilitate pentru obiectivul 
„ Extindere iluminat public, Zona Alba Iulia – Micesti, cartier Pâclişa 
str. Alunului şi cartier Tolstoi, municipiul Alba Iulia”

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

          - Se dă cuvântul d-lui consilier  Abrudeanu Vasile , care 
prezintă raportul de avizare al proiectului de hotărâre din partea 
comisiei de specialitate a consiliului local.
               Abrudeanu Vasile: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
               Maier Eugen : „ Dacă nu sunt obiecţiuni în privinţa 
aprobării proiectului de hotărâre prezentat, atunci supun la vot dacă 
sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2 din cadrul acestuia.”
           „ Fiind supuse la vot art.1,2 din proiectul de hotărâre, acestea 
s-au aprobat cu 19   voturi pentru şi o abţinere Besoiu Ioan .”
               Maier Eugen: „ Acum supun la vot dacă sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu articolele aşa cum s-au 
votat.”
         „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu articolele 
aşa cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 29  voturi pentru şi o 
abţinere Besoiu Ioan.”
                       S-a adoptat Hotărârea nr.208/2007.

               10. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice pentru obiectivul „ Reabiltare, mansardare şi 
amenajare Centru Social de Urgentă Alba Iulia.

        - Se da cuvantul d-nei Adela Cristescu care prezinta 
raportul de specialitate precum si proiectul de hotarare.

– Se da cuvantul d-lui consilier Cornea Vasile care preinta raportul 
de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 
învatamant, cultură, sanatate, protectie sociala, culte , sport, 
agrement, turism şi protectia copilului.
            Cornea Vasile  : „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 



hotarare si nu avem obiectiuni în privinţa aprobării acestuia.
– Se da cuvantul d-lui consilier Besoiu Ioan  care prezintă 

raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei 
de organizare si dezvoltare urbanistica.
         Besoiu Ioan : „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare si nu avem obiectiuni în privinţa aprobării acestuia.

             Maier Eugen :” Daca nu  sunt obiectiuni in privinta 
aprobarii proiectului de hotarare atunci supun la vot daca sunteţi 
de acord cu aprobarea art.1,2 şi 3  din proiectul de hotarare.”

                „ Fiind supuse la vot art. 1,2 şi 3  din proiectul de hotarare 
acestea s-au aprobat cu 20 voturi pentru.”
                 Maier Eugen : „ Acum supun la vot daca sunteti de acord 
cu aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu articolele asa cum 
s-au votat.”
                „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare impreuna cu 
articolele asa cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 20 voturi pentru.”
                             S-a adoptat Hotararea nr.209/2007

               11. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice pentru obiectivul „ Extindere reţea  canalizare 
str.Cornistei şi utilităti Asezamant Sf. Andrei, localitatea Barabant 
municipiul Alba Iulia.

– Se dă cuvantul d-nei Cristescu Adela , care prezinta raportul de 
specialitate precum si proiectul de hotarare.

– Se da cuvantul d-lui consilier  Abrudeanu Vasile, care prezinta 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 
organizare si dezvoltare urbanistica.

                 Abrudeanu Vasile: Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare .
– Se da cuvantul d-lui consilier Cornea Vasile care prezintă raportul 

de avizare al proiectului de hotărâre din partea comisiei pentru 
activităti stiintifice, invatamant, cultură, sanatate, protecţie socială, 
culte, sport agrement, turism şi protectia copilului.
            Cornea Vasile: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare şi nu avem obiecţiuni în privinţa aprobarii acestuia.  

                 Maier Eugen: „ Daca nu mai sunt discutii în privinţa 
aprobării proiectului de hotărâre, atunci supun la vot daca sunteti de 
acord cu aprobarea art.1,2 şi 3 din cadrul acestuia .”
               „ Fiind supuse la vot art. .1,2 şi 3  din cadrul proiectului de 



hotărâre, acestea se aproba cu 20 voturi pentru.”
                Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteti de acord cu 
aprobarea proiectului de hotărâre impreuna cu articolele asa cum s-au 
votat.”
               „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare impreuna cu 
articolele asa cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 20 voturi pentru.
                             S-a adoptat Hotararea nr.210/2007

                12. Proiect de hotarare privind însuşirea caracteristicilor şi 
indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de  fezabilitate pentru 
obiectivul „ Reabilitare Centrul istoric traseul estic, traseul sudic şi 
traseul nordic – Fortificaţia de tip Vauban – Alba Iulia, cai de acces 
iluminat şi mobilier urban specific.

      - Se dă cuvantul d-nei Moldovan  Silvia   care prezinta 
raportul de specialitate precum si proiectul de hotarare.

               - Se da cuvantul d-lui consilier   Abrdeanu Vasile, care 
prezintă raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.
                 Abrudeanu Vasile :” Comisia a avizat favorabil proiectul 
de hotarare.”
                
                  Maier Eugen: „ Dacă nu  sunt obiectiuni in privinţa 
aprobarii proiectului de hotărare, atunci supun la vot daca sunteti de 
acord cu aprobarea art.1,2 şi 3  din cadrul acestuia.”
                „ Fiind supuse la vot  art,.1, 2 şi 3  din proiectul de hotarare 
acestea s-au aprobat cu 20 voturi pentru.
                 Maier Eugen : „ Acum supun la vot daca sunteti de acord 
cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu articolele 
asa cum s-au votat.”
                „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare acesta s-a aprobat 
cu 20 voturi pentru.”
                             S-a adoptat hotararea nr.211/2007.
     

               13.  Proiect de hotarare privind aprobarea unor planuri 
urbanistice de detaliu.

Art. 1.  PUD – Construire birouri, boxe, atelier reparatii auto, 
spalatorie auto, magazin piese auto str. Alexandru Ioan Cuza nr. 
39

– Se da cuvantul d-nei Enache Laura.
               Enache Laura_ Domnilor consilieri acest PUD a fost 



retras de catre beneficiar.
           Art.2. PUD – modernizare teren sport B-dul Tudor 
Vladimirescu scoala Dorin Pavel. 

–  Se dă cuvantul d-nei Enache Laura care prezinta raportul de 
specialitate precum si PUD-ul. 

                 - Se dă cuvantul d-lui consilier   Baco Mihai,care prezintă 
raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a consiliului 
local.

              Baco Mihai : „ Comisia a avizat favorabil PUD-ul si nu 
avem obiectiuni in privinţa aprobarii acestuia.
             Maier Eugen : „ Daca nu sunt obiectiuni in privinta 
aprobarii PUD-ului prezentat, atunci supun la vot daca sunteti de 
acord cu aprobarea  art.2 .”
             „ Fiind supus la vot  art.2  acesta s-a aprobat cu 19 voturi 
pentru şi o abţinere Harda Doina.”

     
       Art. 3. PUD – Respinge PUD construire locuinţe zona dupa 
Gradini.

                 - Se da cuvantul d-nei Laura Enache care prezinta raportul 
de specialitate precum si PUD-ul.
             - Se dă cuvantul d-lui consilier  Abrudeanu Vasile  care 
prezintă raportul de avizare al PUD-ului prezentat.
                Abrudeanu Vasile: „ Comisia a avizat favorabil PUD-ul .”
                Harda Doina: Este al treilea proiect ce se propune pe 
aceasta locatie. Care a fost ultima modificare.”
                Laura Enache : Ultima a fost acum 2  sau 3 ani.”
                Maier Eugen : „ Daca nu mai sunt discutii atunci supun la 
vot daca sunteti de acord  cu aprobarea  art.3 din proiectul de 
hotarare.”
              „ Fiind supus la vot  art.3 din proiectul de hotarare, acesta s-a 
aprobat cu 18 voturi pentru si 2 abţineri Harda Doina si Sandea 
Dorin.”.

              Art. 4. PUD – construire pavilion comercial şi staţie autobuz 
B-dul Revoluţiei Zona Spital Judetean.
– Se dă cuvantul d-nei Enache Laura care prezinta raportul de 

specialitate si PUD-ul.
– Se da cuvantul d-lui consilier   Abrudeanu Vasile, care prezintă 

raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a consiliului 
local.

                



                    Harda Doina: „ Din cate vad incepem sa construim si pe 
trotuare.O constructie definitiva pe trotuar si strada pe domeniul 
public consider ca este pe langa lege.”
                    Besoiu  Ioan: „ Si eu sunt impotriva ma refer la fatada la 
aliniament etc.”
                    Rotar Marius: „ Eu cred ca nu este bine sa aprobam o 
asemenea constructie  avand in vedere ca acolo este o zona 
aglomerata.”
                    Besoiu  Ioan: „ La comisie s-a spus sa vina cu o alta 
variantă. Comisia a fost pentru varianta deschisa.”
                    Maier Eugen : „ Daca nu mai sunt discutii atunci supun 
la vot daca sunteţi de acord cu aprobarea art.4 din proiectul de 
hotarare.”
                    „ Fiind supus la vot art.4  din proiectul de hotarare , 
acesta s-a respins  înregistranduse 5 voturi impotriva Besoiu Ioan, 
Harda Doina, Sarbu  Constantin, Sandea Dorin, Bardas Mihai si 15 
abţineri.”

      Art. 5. PUD – Extindere cabinet  medical str. Cloşca Bloc 3.
             -  Se da cuvantul d-nei Enache Laura care prezinta raportul 
de specialitate precum si PUD-ul.

                 -  Se da cuvantul d-lui consilier  Abrudeanu  Vasile, care 
preinta raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local. „

             Abrudeanu Vasile: „ Comisia a avizat favorabil PUD-ul.” 
                   Maier Eugen : „ Daca nu mai sunt discutii atunci supun la 
vot daca sunteti de acord cu aprobarea art.5 din proiectul de hotarare..
                  „ Fiind supus la vot  art.5 din proiectul de hotarare, acesta 
s-a aprobat cu 15 voturi pentru, 3 voturi  împotriva Sandea Dorin, 
Harda Doina, Rotar Marius si 2 abţineriOpincariu Constantin şi 
Cimpoies Cornel.”
    
            Art. 6. PUD – extindere locuinta str.Take Ionescu  nr.35.

                - Se da cuvantul d-nei Enache Laura care prezinta
raportul de specialitate si PUD-ul.
– Se dă cuvântul d-lui consilier  Abrudeanu Vasile  , care prezintă 

raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a consiliului 
local.
               Baco Mihai:” Este chiar jenanta aceasta cerere nu are 
bani sa cumpere teren dar are bani sa construiasca.”



               Harda Doina: „ Doresc sa intreb de cate ori se poate 
introduce intr-o sedintă un proiect.Acest PUD a mai fost discutat 
in cadrul sedintelor noastre de consiliu.”          
            Maier Eugen : „ Daca nu mai  sunt obiectiuni in privinta 
aprobării PUD-ului prezentat, atunci supun la vot daca sunteti de 
acord cu aprobarea  art.6 din proiectul de hotarare.
            „ Fiind supus la vot  art.6 din proiectul de hotarare, acesta 
s-.a respins inregistrandu-se  4 voturi impotriva  Harda Doina, 
Sarbu Constantin, Sandea Dorin si Sandu Cornel si 6 abţineri 
Cornea Vasile, Pop Monica, Rotar Marius, Baco  Mihai, Contor 
Gheorghe, si Bardas Mihai şi 10 voturi pentru .” 
            Art.7 . PUD-  construire cladiri administrative, dotari social 
culturale, spatii comerciale, campus universitar, locuinte si spaţii 
de agrement Zona Lumea Noua – Arhiepiscopia Romano Catolica.

– Se dă cuvantul d-nei Enache Laura care prezintă raportul de 
specialitate precum si PUD-ul.

– Se da cuvantul d-lui Abrudeanu Vasile care prezintă raportul de 
avizare din partea comisiei de specialitate a consiliului local.
           Abrudeanu Vasile: „ Comisia a avizat favorabil PUD-ul.”
          Baco: „ Mie mi se pare o idee foarte buna eu spun ca acolo 
se va realiza ceva frumos si merita sa aprobam acest PUD .”

               Maier Eugen: „ Daca nu mai sunt discuţii atunci supun la 
vot daca sunteţi de acord cu aprobarea art.7 din proiectul de 
hotarare.”
               „ Fiind supus la vot art.7 din proiectul de hotarare acesta se 
aproba cu 19 voturi pentru si o abţinere Harda Doina.”
   
               Art.8 Revoca PUD construire complex comercial si  piata 
agroalimentara str. Toporasilor.
                - Se da cuvantul d-nei Enache Laura care prezintă raportul 
de specialitate precum şi PUD-ul.  
– Se da cuvantul d-lui Abrudeanu Vasile care prezintă raportul de 

avizare din partea comisiei de specialitate a consiliului local.”
         Abrudeanu Vasile: „ Comisia a avizat favorabil PUD-ul.”
         Maier Eugen : „ Daca nu sunt discutii pe marginea PUD+ului 
prezentat, atunci supun la vot daca sunteti de acord cu aprobarea 
art.8 din proiectul de hotarare.”
         „ Fiind supus la vot art.8 din proiectul de hotarare , acesta s-a 
aprobat cu 18 voturi pentru si 2 abţineri Harda Doina si Sandea
 Dorin.”

               - Se da cuvantul d-nei Laura Enache.   



               Laura Enache_ „ Domnilor consilieri va rugam sa fiti de 
acord ca in completarea PUD-urilor prezentate sa mai prezentam inca 
un PUZ care este foarte urgent si va rog sa fiti de acord cu discutarea 
acestuia.”
             „ Propunerea fiind supusa la vot se aproba cu 20 voturi 
pentru „.
                  9. PUZ – Spital  judeţean de urgenţă.
– Se da cuvantul d-nei Laura Enache care prezintă raportul de 

specialitate precum si PUZ-ul.
          Laura Enache : „ Este vorba despre zona vechiului talcioc.”
          Contor Gheorghe: „ Vreau sa va intreb daca nu cumva se 
poate schimba locatia spitalului.”
          Harda: „ Exista norme de protecţie sanitara care impune 
anumite limite si cât de compatibilă este cu zona industriala. 
Normele sanitare minime sunt de 50 m pana la 500 m.”
          Abrudeanu Vasile: „ Eu sunt de acord cu aprobarea acestui 
PUZ , aceste probleme se rezolva in momentul avizarii. Realizarea 
acestuia in zona respectiva va fi benefica si in acelasi timp o va 
pune in valoare.”

               Baco Mihai: „ Daca astazi nu aprobam acest PUZ maine 
pierdem banii deci se va  pierde aceasta finantare. Eu sunt de acord cu 
aprobarea acestui PUZ.”
               Hava Mircea: : Daca se aproba acest PUZ acesta va intra in 
finantare.”
               Maier Eugen: „ Daca nu mai sunt discutii atunci supun la 
vot daca sunteti de acord cu aprobarea art.9 .”
               „ Fiind supus la vot art.,9 acesta s-a aprobat cu 20 voturi 
pentru.”
               - Se da cuvantul d-nei Enache Laura.
               Domnilor consilieri va rog sa mai fiti de acord cu luarea in 
discutie a inca unui PUD privind amplasare panouri publicitare.
               „ Prounerea fiind supusa la vot s-a aprobat cu 20 voturi 
pentru.”
                10. PUD – amplasare panouri publicitare str. Tudor 
Vladimirescu în fata la Pizzeria Roberta, str. Tudor Vladimirescu în 
faţa complexului MALL si B-dul Revoluţiei în faţa Liceului militar.

       - Se da cuvantul d-nei Enache Laura care prezinta PUD-ul.
                Harda Doina am spus si in sedinta trecuta sa ni se preyinte 
un inventar a panourilor din municipiul  Alba Iulia.”
                Enache Laura: „ Documentaţia este in curs de elaborare si o 
sa o prezentam in urmatoarele sedinte ale consiliului local.”



                Maier Eugen: Propun amanarea dezbaterii acestui PUD.”
                „Propunerea de amanare fiind supusa la vot aceasta se 
aproba cu 20 voturi pentru.”
                Maier Eugen: „ Acum supun la vot art.9, 10 si 11 din 
proiectul de hotarare care au devenit art.11,12 şi 13. „
                „ Fiind supuse la vot articolele, acestea se aproba cu 20 
voturi pentru.”
                 Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteti de acord 
cu aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu articolele asa cum 
s-au votat.”
                 „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare impreuna cu 
articolele asa cum s-au votat acesta se aproba cu 20 voturi pentru.” 
                       Se adopta Hotararea nr.212/2007

             14. Proiect de hotărâre privind  parcelarea unui imobil teren 
situat in Alba Iulia B-dul Revoluţiei nr.4 si B-dul Revoluţiei F.N.

              -  Se dă cuvantul d-nei Groza Aurica  care prezinta 
raportul de specialitate precum si proiectul de hotarare.
              - Se da cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai , care prezintă 
raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a consiliului 
local.
                Baco Mihai :”Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare şi nu avem obiecţiuni in privinţa aprobării acestuia.”
               Harda Doina: „ Intentia este de a se construi.”
               Besoiu Ioan: „ Situatia fizica nu se schimba fata de 
strada.”
               Maier Eugen: „ Daca nu sunt obiectiuni în privinţa 
aprobării proiectului de hotărâre prezentat , atunci supun la vot 
dacă sunteti de acord cu aprobarea art.1,2,3,4,5 din cadrul 
acestuia.”
                „ Fiind supuse la vot art.1,2,3,4,5  din proiectul de 
hotarare
acestea s-au aprobat cu  17 voturi pentru un vot impotriva Harda 
Doina si 2 abţineri Rotar Marius si Sandea Dorin.”
                Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteti de acord 
cu aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu articolele asa 
cum s-au votat.”
                „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a 
aprobat cu 17 voturi pentru un vot impotriva Harda Doina si 2 
abţineri Rotar Marius si Sandea Dorin.” 
                           S-a adoptat Hotărârea nr.213 / 2007.



15. Proiect de hotărâre privind  parcelarea unui imobil teren 
situat in Alba Iulia str. Mesteacanului nr.7.

– Se dă cuvantul d-nei  Groza Aurica, care prezinta raportul de 
specialitate precum si proiectul de hotarare.

– Se da cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai  care prezintă raportul 
de avizare al proiectului de hotarâre din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
               Baco Mihai : Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare.

                    Maier Eugen : „ Dacă nu mai sunt alte propuneri atunci 
supun la vot art.1,2,3,4 şi 5  –  din proiectul de hotarare.”
                  „ Fiind supuse la vot art., prezentate acestea s-au aprobat 
cu 17 voturi pentru 2 voturi impotriva  Harda Doina si Sandea Dorin 
si o abţinere Rotar Marius.”
                    Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord 
cu aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu articolele asa cum 
s-au votat.”
                  „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a 
aprobat cu 17 voturi pentru 2 voturi impotriva Harda Doina si Sandea 
Dorin si o abţinere Rotar Marius.”.”
                         S-a adoptat Hotărârea nr.214/2007

      16. Proiect de hotarare privind  insusirea documentaţiei 
tehnice de parcelare a unui imobil teren situat in Alba Iulia str. 
Simion Barnuţiu nr.4.

– Se da cuvantul d-nei  Groza Aurica  care prezintă raportul de 
specialitate precum şi proiectul de hotărâre.

–  Se da cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai  care prezintă raportul 
de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.

  
Baco Mihai : „ Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare si nu 
avem obiectiuni in privinta aprobarii acestuia.”
                 Maier Eugen: „ Dacă nu sunt obiectiuni in privinţa 
aprobarii proiectului de hotarare prezentat, atunci supun la vot daca 
sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3 din cadrul acestuia.”
             „ Fiind supuse la vot art. 1,2,3, din proiectul de hotarare 
acestea se aprobă cu  20  voturi pentru.”



                Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteti de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu articolele asa 
cum s-au votat.”
                  „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a 
aprobat cu 20 voturi pentru.”
                          S-a adoptat Hotararea nr.215/2007

                  17. Proiect de hotarare privind insusirea documentaţiei 
tehnice de parcelare a unui imobil teren situat in Alba Iulia str. 
Tribunalului nr.3.
                  - Se da cuvantul d-nei  Groza Aurica ,  care prezintă 
raportul de specialitate si proiectul de hotarare.

               - Se da cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai, care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
                Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare si nu avem obiectiuni in privinţa aprobarii acestuia.”

                     Maier Eugen: „ Dacă nu sunt obiectiuni in privinţa 
aprobarii proiectului de hotarare prezentat, atunci supun la vot daca 
sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3 din cadrul acestuia.”
                   „ Fiind supuse la vot art.1,2,3 din proiectul de hotarare, 
acestea s-au aprobat cu 20 voturi pentru.”
                    Maier Eugen : „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord 
cu aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu articolele asa cum 
s-au votat.”
                   „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta se 
aproba cu 20 voturi pentru.
                              S-a adoptat Hotararea nr.216/2007

18.          Proiect de hotarare privind expertiza tehnica efectuata 
in dosar nr.2432/176/2007.

– Se dă cuvântul d-nei Groza Aurica  care prezintă raportul de 
specialitate precum si proiectul de hotarâre.”

– Se da cuvantul d-lui consilier Baco Mihai care prezinta raportul de 
avizare din partea comisiei de specialitate a consiliului local.
           Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare si nu avem obiectiuni in privinţa aprobarii acestuia.”

                Maier Eugen : „ Daca nu sunt discutii atunci supun la vot 
daca sunteti de acord cu aprobarea art.1,2,3 din cadrul proiectului de 
hotarare prezentat.



               „ Fiind supuse la vot articolele acestea s-au aprobat cu 20 
voturi pentru.”
                Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteti de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu articolele asa cum s-au 
votat.”
               „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare acesta s-a aprobat 
cu 20 voturi pentru.”
                            S-a adoptat Hotărârea nr.217/2007.

             19. Proiect de hotarare privind  expertiza tehnica  efectuata in 
dsar nr.2698/176/2007.

             -   Se da cuvantul d-nei Groza Aurica care prezinta 
raportul de specialitate si proiectul de hotarare.
             - Se da cuvantul d-lui consilier   Baco Mihai , care prezinta 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.

                    Baco Mihai :” Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare.”
                    Maier Eugen: „ Daca nu mai sunt discutii atunci supun la 
vot daca sunteti de acord cu aprobarea art.1,2,3 din proiectul de 
hotarare.”
                  „ Fiind supuse la vot articolele acestea s-au aprobat cu 20 
voturi pentru.”
                   Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteti de acord 
cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu articolele 
asa cum s-au votat.”
                   „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare acesta s-a 
aprobat cu 20 voturi pentru.”
                            S-a adoptat Hotararea nr.218/2007

     20. Proiect de hotarare privind Expertiza tehnica în dosar 
nr.2598/176/2007.

                - Se da cuvantul d-nei  Groza Aurica ,  care prezintă 
raportul de specialitate precum si proiectul de hotarare.
                - Se da cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai, care 
prezinta raportul de avizare din partea comisiei de specialitate a 
consiliului local.
                 Baco Mihai :” Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare  si nu avem obiectiuni in privinta aprobarii acestuia.

         Maier Eugen: „ Daca nu sunt obiectiuni supun la vot daca 
sunteti de acord cu aprobarea art.1,2,3 din proiectul de 



hotarare.”
                  „ Fiind supuse  la vot  articolele 1,2,3 din proiectul de 
hotarare , acestea se  aprobă cu 20 voturi pentru.”
                   Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord 
cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat  impreuna cu articolele 
asa cum s-au votat.”
                   „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta se 
aproba cu 20 voturi pentru.”
                       S-a adoptat Hotararea nr.219/2007.         
  
                  21. Proiect de hotărâre  privind expertiza tehnică efectuată 
în dosar nr.49 /176/2007.
                 
– Se dă cuvantul d-nei  Groza Aurica ,  care prezintă raportul de 

specialitate precum si proiectul de hotarare.
– Se da cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai,  care prezinta raportul 

de avizare din partea comisiei de specialitate a consiliului local.
                 Baco Mihai : „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare si nu avem obiectiuni in privinta aprobarii acestuia.”
                 Maier Eugen: „ Daca nu sunt obiectiuni in privinţa 
aprobării proiectului de hotărâre prezentat atunci supun la vot daca 
sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3 din cadrul acestuia.
                „ Fiind supuse la vor articolele acestea s-au aprobat cu 
20 voturi pentru.”
                Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord 
cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu 
articolele asa cum s-au votat.”
                „Fiind supus la vot proiectul de hotarare acesta s-a 
aprobat cu 20 voturi pentru.”
                              S-a adoptat Hotararea nr.220/2007.

        22.Proiect de hotarare privind expertiza tehnică efectuată 
în dosar nr.2817/176/2006.

– Se da cuvantul d-nei Groza Aurica care prezintă raportul de 
specialitate si proiectul de hotarare.

– Se da cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai, care prezinta raportul 
de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
             Baco Mihai : Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare si nu avem obiectiuni in privinţa aprobării acestuia.”



             Maier Eugen: Daca nu sunt obiectiuni in privinţa aprobarii 
proiectului de hotarare prezentat, atunci supun la vot daca sunteţi 
de acord cu aprobarea art.1,2,3, din cadrul acestuia.”
             „ Fiind supuse la vot articolele acestea s-au aprobat cu 20 
voturi pentru .
             Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteti de acord 
cu aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu articolele asa 
cum au fost votate.”
             „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare acesta s-a 
aprobat cu 20 voturi pentru.”
                       S-a adoptat hotărârea nr.221/2007.

           23. Proiect de hotarare privind parcelarea in vederea 
inscrierii dreptului de proprietate al Municipiului Alba Iulia asupra 
unui imobil teren conform HG nr.1290/2005.

– Se dă cuvantul d-nei Groza Aurica care prezintă raportul de 
specialitate precum si proiectul de hotarare.

– Se dă cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai , care prezintă raportul 
de avizare din partea comisiei de specialitate a consiliului local.
               Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare si nu avem obiectiuni in privinta aprobarii acestuia.”
               Maier Eugen: „ Daca nu sunt obiectiuni în privinţa 
aprobării proiectului de hotarare prezentat atunci supun la vot daca 
sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2, şi 3 din cadrul acestuia.”
             „ Fiind supuse la vot articolele , acestea s-au aprobat cu 20 
voturi pentru.” 
              Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteti de acord 
cu aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu articolele asa 
cum s-au votat.”

                  „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a 
aprobat cu 20 voturi pentru.”
                                    S-a adoptat Hotărârea nr.222/2007.

       24. Proiect de hotarare privind  parcelarea unui imobil teren 
situat in Alba Iulia str.  Olteniei nr.32.
         - Se dă cuvantul d-nei  Groza Aurica, care prezintă 
raportul de specialitate precum si proiectul de hotarare.
        - Se dă cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai, care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei 
de specialitate a consiliului local.
         Baco Mihai : „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 



hotarare si nu avem obiectiuni in privinţa aprobării acestuia.”
          Maier Eugen: „ Dacă nu mai sunt alte discutii  atunci 
supun la vot dacă sunteti de acord cu aprobarea art.1,2,3 4 ,5 şi 
6  din proiectul de hotarare.”

                    „ Fiind supuse la vot articolele asa cum au fost prezentate 
acestea se aproba cu 20 voturi pentru.”
                    Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteti de acord 
cu aprobarea proiectului de hotărâre impreuna cu articolele asa cum 
s-au votat.”
                   „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare acesta s-a 
aprobat cu 20 voturi pentru.”
                                  S-a adoptat Hotărârea nr.223/2007.

        25.Proiect de hotarare privind trecerea din proprietatea 
Statului Roman in proprietatea Municipiului Alba Iulia a 
imobilelor terenuri inscrise în  CF nr.13648, CF nr.10104, CF 
nr.7331 şi CF nr.8863 Alba Iulia. 
       - Se da cuvantul d-nei Groza Aurica care prezinta raportul 
de specialitate precum si proiectul de hotărâre.
        - Se da cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai , care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei 
de specialitate a consiliului local.
          Baco Mihai : „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare si nu avem obiectiuni in privinţa aprobării acestuia.
          Maier Eugen: „ Daca nu sunt obiectiuni in privinţa 
aprobării proiectului de hotarare atunci supun la vot daca sunteţi 
de acord cu aprobarea art.1,2 şi 3 din cadrul acestuia.”
        „ Fiind supuse la vot articolele acestea s-au aprobat cu  18 
voturi pentru si 2 abţineri Harda Doina si Sandea Dorin.”
         Cornea Vasile: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord 
cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu 
articolele asa cum s-au votat.”
           „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta se 
aprobă cu 18 voturi pentru si 2 abţineri Harda Doina si Sandea 
Dorin.”
                        S-a adoptat Hotararea nr.224/2007.

           26. Proiect de hotarare  privind trecerea din proprietatea 
Statului Roman în proprietatea Municipiului Alba Iulia a 
imobilelor construcţii – centrale termice – înscrise in CF 



nr.7331, CF nr.8957, CF nr.10919 si CF nr.10104 Alba Iulia.
 

– Se dă cuvantul d-nei Groza Aurica care prezintă raportul de 
specialitate precum si proiectul de hotarare.

– Se dă cuvantul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul
de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
            Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarâre şi nu avem obiectiuni în privinţa aprobării acestuia.”
            Maier Eugen: „ Daca nu sunt obiectiuni în privinţa 
aprobării proiectului de hotarâre prezentat, atunci supun la vot 
daca sunteti de acord cu aprobarea art.1,2,3  din cadrul acestuia.”
             „ Fiind supuse la vot articolele prezentate acestea se 
aprobă cu 18 voturi pentru si 2 abţineri Harda Doina şi Sandea 
Dorin.”
              Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord 
cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu 
articolele asa cum s-au votat.”
              „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a 
aprobat cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri Harda Doina şi Sandea 
Dorin.”
                                 S-a adoptat hotararea nr.225/2007

                
              27. Proiect de hotarare privind  parcelarea si concesionarea 
unui imobil teren situat in Alba Iulia, str.Toporaşilor langa Bloc 
CT15.

            - Se dă cuvantul d-nei Groza Aurica care prezintă raportul 
de specialitate precum si proiectul de hotărâre.
Se dă cuvantul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de 
avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.

                Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare si nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
                Maier Eugen: „ Daca nu mai sunt discutii pe marginea 
proiectului de hotarare prezentat, atunci supun la vot dacă sunteţi de 
acord cu aprobarea art.1, 2, 3, 4, 5 şi 6  din cadrul acestuia.”
                „ Fiind supuse la vot articolele, acestea s-au aprobat cu   19 
voturi pentru şi un vot impotriva Abrudeanu Vasile.”
                 Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord 
cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu articolele 



asa cum s-au votat.”
                 „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a 
aprobat cu 19 voturi pentru şi un vot impotriva Abrudeanu Vasile .”
                                 S-a adoptat Hotărârea nr.226/2007.

  28. Proiect de hotarare privind  trecerea din proprietatea 
Statului Român în proprietatea Municipiului Alba Iulia a 
imobilelor terenuri inscrise în CF nr.7281 Alba Iulia.
        - Se dă cuvantul d-nei Groza Aurica care prezintă raportul 
de specialitate precum si proiectul de hotarare.
        - Se dă cuvantul d-lui consilier Baco  Mihai care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei 
de specialitate a consiliului local.
         Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare si nu avem obiectiuni in privinţa aprobarii acestuia.”
          Maier Eugen: „ Dacă nu sunt obiecţiuni în privinţa 
aprobării proiectului de hotarare prezentat atunci supun la vot 
daca sunteti de acord cu aprobarea art.1,2,3 din proiectul de 
hotarare.”
          „ Fiind supuse la vot articolele , acestea s-au aprobat cu 
18 voturi pentru şi 2 abţineri Harda Doina si Sandea Dorin.”
           Maier Eugen: Acum supun la vot daca sunteţi de acord 
cu aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu articolele asa 
cum s-au votat.”

                    „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre acesta s-a 
aprobat cu 18 voturi pentru  şi 2 abţineri Harda Doina si Sandea 
Dorin.”
                              S-a adoptat Hotărârea nr.227/2007.

         29. Proiect de hotarare privind declararea ca apartinand 
domeniului privat al Municipiului Alba Iulia a unui imobil teren 
situat in Alba Iulia B-dul Incoronării  F.N.
          - Se dă cuvantul d-nei Groza Aurica care prezintă raportul 
de specialitate precum si proiectul de hotarare.
          - Se dă cuvantul d-lui Baco Mihai care prezintă raportul 
de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
          Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotărîre şi nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
          Maier Eugen: „ Dacă nu sunt obiecţiuni în privinţa 



aprobării proiectului de hotarare , atunci supun la vot daca 
sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3,4 din cadrul acestuia.”
           „ Fiind supuse la vot articolele acestea s-au aprobat cu 
18 voturi pentru şi 2 abţineri Harda Doina si Sandea Dorin .”
            Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord 
cu aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu articolele asa 
cum s-au votat.”
           „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta se 
aproba cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri Harda Doina si Sandea 
Dorin.”
                           S-a adoptat hotărârea nr.228/2007.

           30.   Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr.36/2007 şi 
parcelarea unui imobil teren situat in Alba Iulia str.Cetăţii nr.6 în 
vederea restituirii conform Legii nr.10/2001.

            - Se dă cuvantul d-lui Oancea Radu ,  care prezintă 
raportul de specialitate precum si proiectul de hotarare.
            - Se da cuvantul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei 
de specialitate a consiliului local.
            Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare si nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”.
            Maier Eugen: „ Dacă nu sunt obiecţiuni în privinţa 
aprobării proiectului de hotarare, atunci supun la vot daca 
sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3,4 şi 5  din cadrul 
acestuia.”
             „ Fiind supuse la vot articolele, acestea se aproba cu 
18 voturi pentru şi 2 abţineri Harda Doina şi Sandea Dorin.,”
             Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteţi de 
acord cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna 
cu articolele asa cum s-au votat.”
             „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta s-a 
aprobat cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri  Harda Doina si Sandea 
Dorin.”
                       S-a adoptat Hotărârea nr.229/2007.

        31. Proiect de hotarare privind parcelarea unui imobil teren 
situat în Alba Iulia str. Craivei nr.48 în vederea restituirii 
conform Legii nr.10/2001  
         - Se dă cuvantul d-lui  Iancu Avram, care prezintă raportul 
de specialitate si proiectul de hotarare.



         - Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotărâre din partea comisiei 
de specialitate a consiliului local.
            Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
             Maier Eugen: „ Dacă nu sunt obiectiuni , atunci supun 
la vot dacă sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3 şi 4 din cadrul 
proiectului de hotarare prezentat.”
             „ Fiind supuse la vot articolele, acestea s-au aprobat cu 
20 voturi pentru.”
              Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteti de 
acord cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna 
cu articolele aşa cum s-au votat.”
             „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a 
aprobat cu 20 voturi pentru.”
                              S-a adoptat Hotararea nr.230/2007.

                32. Proiect de hotărâre privind  parcelarea unui imobil teren 
situat în Alba Iulia str.George Cosbuc nr.32 în vederea restituirii 
conform Legii nr.10 /2001.

         - Se dă cuvantul d-lui Oancea Radu  care prezintă raportul 
de specialitate si proiectul de hotărâre.
         - Se dă cuvantul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotărâre din partea comisiei 
de specialitate a consiliului local.

                  Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi nu avem obiectiuni în privinţa aprobării acestuia.”
                   Maier Eugen: „ Dacă nu sunt obiecţiuni în privinţa 
aprobării proiectului de hotarâre prezentat, atunci supun la vot dacă 
sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3,4,5 din cadrul acestuia.”
               „ Fiind supuse la vot articolele, acestea s-au aprobat cu  20 
voturi pentru.”
                Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord cu 
aprobarea proiectului de hotarare împreună cu articolele aşa cum s-au 
votat.”
               „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta se aprobă 
cu 20 voturi pentru.”
                         S-a adptat Hotărârea nr.231/2007.

               33. Proiect de hotarare privind parcelarea unui imobil teren 
situat în Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri în vederea restituirii 



conform Legii nr.10/2001 şi modificarea HCL nr.200/2007.
       - Se dă cuvantul d-lui Oancea Radu care prezintă raportul 
de specialitate si proiectul de hotarare.
      - Se dă cuvantul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei 
de specialitate a consiliului local.
         Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
          Maier Eugen: „ Daca nu sunt obiecţiuni în privinţa 
aprobării proiectului de hotarare prezentat, atunci supun la vot 
daca sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3,4,5 din cadrul 
acestuia.”
         „ Fiind supuse la vot articolele acestea s-au aprobat cu   20 
voturi pentru.”
           Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord 
cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu 
articolele asa cum s-au votat.”
         „ Fiind supus la vot proiectul de hotarâre, acesta s-a 
aprobat cu 20 voturi pentru.”
                           S-a adoptat Hotararea nr.232/2007.

       34.Proiect de hotarare privind parcelarea unui imobil teren 
situat în Alba Iulia str.Gladiolelor nr.13 în vederea restituirii 
conform Legii nr.10/2001.
           - Se dă cuvantul d-lui  Oancea Radu, care prezintă 
raportul de specialitate si proiectul de hotarare.
          - Se dă cuvantul d-lui Baco Mihai care prezintă raportul 
de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei de 
specialitate a consiliului local.
                 Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare si nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
                 Maier Eugen: „ Dacă nu sunt discuţii atunci supun la 
vot daca sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2, 3,4  din proiectul 
de hotarare.”
                  „ Fiind supuse la vot articolele , acestea s-au aprobat 
cu 19  voturi pentru şi o abţinere Harda Doina.”
                 Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteţi de 
acord cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat împreună 
cu articolele asa cum s-au votat.”
                 „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare , acesta s-a 
aprobat cu 19 voturi pentru şi o abţinere Harda Doina.”



                          S-a adoptat Hotărârea nr.233/2007.

           35. Proiect de hotărâre privind revocarea  HCL 
nr.118/2007 şi aprobarea vanzării prin negociere directă a unui 
imobil teren situat în Oarda de Sus Str. Victoriei nr.8.
          - Se dă cuvantul d-lui  Inurean Ioan, care prezintă raportul 
de specialitate precum si proiectul de hotarare.
          - Se dă cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei 
de specialitate a consiliului local.
            Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare si nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”
             Maier Eugen: „  Daca nu sunt obiectiuni în privinţa 
proiectului de hotarâre prezentat, atunci supun la vot daca 
sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3 din cadrul acestuia.”
             „ Fiind supuse la vot articolele acestea s-au aprobat cu 
18 voturi pentru si 2 abţineri Harda Doina si Sandea Dorin.”
              Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteţi de 
acord cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat.”

                       „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare impreuna cu 
articolele asa cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 18 voturi pentru şi 
2 abţineri Harda Doina si Sandea Dorin.”
                                S-a adoptat Hotararea nr.234/2007.

              36. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr.193/2007 
şi aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil teren situat 
în Alba Iulia str. Arieşului lângă bloc 215.
                - Se dă cuvantul d-lui  Inurean Ioan, care prezintă raportul 
de specialitate precum şi proiectul de hotarare.
– Se dă cuvantul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de 

avizare  al  proiectului  de  hotarare  din  partea  comisiei  de 
specialitate a consiliului local.
                   Baco Mihai: Comisia  a avizat favorabil proiectul de 
hotarare şi nu avem obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia.”.”
                    Inurean Ioan:” Domnilor consilieri va rog sa fiti de 
acord ca la art.2 pretul minim de pornire al negocierii sa fie de 41 
euro/mp.” plus TVA.”
                   Maier Eugen: Daca nu mai  sunt discutii atunci supun 
la  vot  daca  sunteţi  de  acord  cu  aprobarea  art.1,2-  împreuna  cu 
propunerea ca pretul minim de pornire a negocierii sa fie de 41 
euro /mp plus TVA.” şi a  art.3 din proiectul de hotarare.”



                   „ Fiind supuse la vot articolele prezentate, acestea se 
aprobă cu 18 voturi pentru şi  2 abţineri Harda Doina si Sandea 
Dorin.”

                    Maier Eugen : „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord 
cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu articolele 
asa cum s-au votat.”
                          „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta se 
aprobă  cu  18  voturi  pentru   şi  2  abţineri  Harda  Doina  si  Sandea 
Dorin.”
                             S-a adoptat Hotararea nr.235/2007.

      37. Proiect de hotarare privind vânzarea prin negociere 
directă a unui imobil teren situat în Alba Iulia B-dul Revoluţiei 
F.N.
         - Se dă cuvantul d-lui Inurean Ioan, care prezintă raportul 
de specialitate si proiectul de hotarare.
          - Se dă cuvantul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă 
raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei 
de specialitate a consiliului local.”
            Baco Mihai: „ Comisia  a avizat favorabil proiectul de 
hotarare.”
              Maier Eugen : „ Daca nu mai sunt alte discuţii atunci 
supun la vot daca sunteţi  de acord cu aprobarea art.1,2,3 din 
proiectul de hotărâre.
                „ Fiind supuse la vot articolele , acestea s-au aprobat 
cu 18 voturi pentru si 2 voturi împotrivă Harda Doina si Sandea 
Dorin.”
                 Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteţi de 
acord cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat împreuna 
cu articolele asa cum s-au votat.”
                   „ Fiind supus la vot proiectul de hotărâre impreuna 
cu articolele asa cum s-au votat, acesta s-a aprobat cu 18 voturi 
pentru şi 2 voturi împotrivă Harda Doina si Sandea Dorin.”

                               S-a adoptat Hotararea nr.236/2007

        38. Proiect de hotarare privind  vanzarea prin negociere 
directă a unui imobil teren situat in Alba Iulia B-dul Republicii 
F.N.

                  - Se dă cuvantul d-lui Inurean Ioan  care prezintă raportul 
de specialitate si proiectul de hotarare.

              - Se dă cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai, care prezintă 



raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea comisiei 
de specialitate a consiliului local.

                 Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare şi nu avem obiectiuni in privinţa aprobării acestuia.”

                 Maier Eugen: „ Daca nu mai sunt discuţii atunci supun 
la vot daca sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3 din proiectul 
de hotarare.”

                   „ Fiind supuse la vot articolele, acestea s-au aprobat cu 
18 voturi pentru si 2 voturi împotriva Harda Doina şi Sandea Dorin.”
                    Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord 
cu aprobarea proiectului de hotarare impreuna cu articolele asa cum 
s-au votat.”
                   „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare acesta s-a 
aprobat cu 18 voturi pentru si  2 voturi împotrivă Harda Doina si 
Sandea Dorin.”
                           S-a adoptat Hotărârea nr.237/2007.

       39. Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Consiliul 
Local şi SC „ Independent” în vederea amplasarii unui panou 
publicitar în municipiul Alba Iulia,zona Parc Cetate.
        - Se dă cuvantul d-lui  Inurean Ioan, care prezintă raportul 
de specialitate precum şi proiectul de hotarare.

            - Se dă cuvantul d-lui consilier  Baco Mihai, care prezintă
raportul de avizare al proiectului de hotarare  din partea comisiei 
de specialitate a consiliului local.
               Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare şi nu avem obiecţiuni in privinţa aprobarii acestuia.”
               Maier Eugen: „ Daca nu sunt obiectiuni in privinţa 
aprobarii proiectului  de hotărâre  atunci supun la vot daca sunteti 
de acord cu aprobarea art.1,2 din cadrul acestuia.”
              „ Fiind supuse la vot articolele acestea s-au aprobat cu 20 
voturi pentru.”
                Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord 
cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu 
articolele asa cum s-au votat.”

                  „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta s-a 
aprobat cu 20 voturi pentru.”
                                 S-a adoptat Hotărârea nr.238/2007.

      40. Proiect de hotarare privind aprobarea redistribuirii pe 
obiective de investitii a valorii împrumutului contractat prin 
emisiuni de titluri de valoare în anul 2005.



         - Se dă cuvantul d-nei  Moldovan Silvia, care prezinta
raportul de specialitate precum si proiectul de hotarare.
         - Se dă cuvantul d-lui consilier  Anghel Marius care 
prezintă raportul de avizare al proiectului de hotarare din partea 
comisiei de specialitate a consiliului local.
             Anghel Marius : „ Comisia a avizat favorabil proiectul 
de hotarare.”
           Harda Doina: „ Cum s-a dublat valoarea fantanii 
arteziene.”
           Maier Eugen: „ Daca nu sunt discuţii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat, atunci supun la vot daca 
sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3 din cadrul acestuia.”
           „ Fiind supuse la vot art.1,2,3 din proiectul de hotarare, 
acestea se aprobă cu 18 voturi pentru si 2 abţineri Harda Doina 
si Sandea Dorin.”
            Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord 
cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu 
articolele asa cum au fost votate.”

                    Fiind supus la vot proiectul de hotarare, acesta se aprobă 
cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri  Harda Doina şi Sandea Dorin.”.”
                                 S-a adoptat Hotărârea nr.239/2007.

     41.  Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr.367/2005 
privind darea în folosinţă gratuită Arhiepiscopiei Ortodoxe 
Romane Alba Iulia a imobilului, CT nr.11.

                  - Se dă cuvantul d-lui  Inurean Ioan ,  care prezintă 
raportul de specialitate si proiectul de hotarare.

– Se dă cuvantul d-lui consilier Baco Mihai, care prezintă raportul 
de  avizare  al  proiectului  de  hotarare  din  partea  comisiei  de 
specialitate a consiliului local.
            Baco Mihai: „ Comisia a avizat favorabil proiectul de 
hotarare.”

             Maier Eugen: „ Daca nu sunt obiecţiuni în privinţa 
aprobării  proiectului  de  hotarare  prezentat,  atunci  supun  la  vot 
daca sunteţi de acord cu aprobarea art.1 şi 2 din cadrul acestuia.”
                     „ Fiind supuse la vot articolele , acestea s-au aprobat 
cu 20 voturi pentru.”
                    Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteţi de 
acord cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat impreuna cu 
articolele asa cum s-au votat.”
                       „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare acesta s-a 



aprobat cu 20 voturi pentru.”
                            S-a adoptat Hotărârea nr.240/2007.

       42. Proiect de hotarâre privind înfiinţarea şi organizarea 
Zonei de Dezvoltare Economică Alba Iulia.
           - Se dă cuvantul d-nei Crina Iacob,  care prezintă

raportul de specialitate precum si proiectul de hotarare.
                Hava Mircea : „ Proiectul este o idee de dezvoltare şi de 
a atrage investitori, nu este o invenţie de-a noastra. Dupa parerea 
mea eu spun ca este un proiect de hotarare bun si merită 
aprobat.Acest proiect de hotărâre poate fi imbunătăâit ideea este de 
a se gandi in favoarea municipiului Alba Iulia terenul este al nostru 
trebuie sa ne gandim şi la oamenii acestui oras care trebuie sa-si 
gaseasca un loc de muncă.”
               Rotar Marius: „ La aceasta zona, canalizarea si apa vor fi 
trase de cei care investesc ?”
               Hava Mircea: „ Normal cand se vor face studiile ne-am 
putea implica şi noi. Si noi va trebui sa participam cu ceva.”
                Maier Eugen: „ Dacă nu sunt obiecţiuni atunci supun la 
vot daca sunteţi de acord cu aprobarea art.1,2,3,4,5,6,7,8 din 
proiectul de hotărâre.”
                „ Fiind supuse la vot articolele , acestea s-au aprobat cu 
20 voturi pentru.”
                 Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteţi de acord 
cu aprobarea proiectului de hotarare prezentat împreuna cu 
articolele asa cum s-au votat.”
                 „ Fiind supus la vot proiectul de hotarare , acesta s-a 
aprobat cu 20 voturi pentru.”
                          S-a aprobat hotararea nr.241/2007.

II. Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului 
Alba Iulia pe luna iulie 2007.
            Popa Pavel: Propun ca sedinţa de luna viitoare sa aiba 
loc în data de 24 iulie .”
            „ Propunerea fiind supusa la vot, aceasta s-a aprobat cu 
20 voturi pentru.”

    III.  D I V E R S E:

              -  Se da cuvantul d-nei Laura Enache care prezintă o 
adresa din partea Direcţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului 
privind problema ivita cu ocazia solicitării autorizaţiei de către SC 



„ Kosermo” SRL în pasaj Calea Moţilor.
             Enache Laura: „ Acum dumneavoastra trebuie sa va 
pronuntati daca sunteţi de acord cu menţinerea acestui PUD.”
             Harda Doina: „ Cu ce motivaţie solicită altcineva 
revocarea unui PUD care are alt beneficiar.”
             Baco Mihai: „Acest contract de inchiriere s-a terminat iar 
acum SC” Kosermo” SRL vine cu   o altă cerere.”
           Bardaş Mihai: „ Pe mine nu ma interesează eu am aprobat 
un PUD când li se gata procesul atunci vom mai vedea.”
           Hategan Floare: „ Daca din punct de vedere urbanistic va 
menţineţi parerea atunci probabil că vom ajunge în instanţă.”

               Harda Doina: „ Daca intruneste toate condiţiile.”
               Hategan Floare: „ Noi am respins emiterea autorizaţiei iar 
acum d-voastră trebuie sa va pronunţati referitor la revocarea sau 
menţinerea PUD-ului.”
               Maier Eugen:” Supun la vot daca sunteti de acord cu 
revocarea  PUD-ului.”
               „Propunerea de revocare a PUD-ului fiind supusa la vot nu 
s-a aprobat s-au inregistrat 7 voturi pentru Baco Mihai, Cimpoies 
Cornel,, Pop Monica, Avram Iancu, Abrudeanu Vasile, Plesa Gabriel 
şi Popa Pavel şi 12 voturi impotriva.” 
               Maier Eugen: „ Acum supun la vot daca sunteti de acord cu 
mentinerea PUDului.”
               Propunerea de menţinere a PUD-ului nu s-a aprobat 
deoarece s-au inregistrat 8 voturi pentru Contor Gheorghe, Bardas 
Mihai, Anghel Marius, Rotar Marius, Harda Doina, Sandea Dorin, 
Anghel Marius, 5 abţineri Cornea Vasile, Opincariu Constantin, 
Sandu Cornel, Hondola  Liviu,Besoiu  Ioan şi 8 voturi impotriva.

– Se da cuvantul d-lui secretar Marcel Jeler care prezinta
o adresa din partea Instituţiei Prefectului Judeţului Alba prin care 
solicită Consiliului local al municipiului Alba Iulia revocarea 
Hotărârii 81/2007.
          Marcel Jeler: „  In privinţa Hotararii nr.81/2007 am luat deja 
o hotarare prin Hotararea 228/2007 se solicită OCPI Secţia Carte 
funciară înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba 
Iulia domeniul privat asupra imobilului teren înscris in CF 35391 
Alba Iulia teren construibil în suprafaţă 2438 mp., teren care a 
facut obiectul asocierii aprobate prin Hotararea nr.81/2007. Ca 
urmare consideram că nu mai este necesara revocarea hotararii 
nr.81/2007 întrucat contractul de asociere nu se va incheia decat 



atunci cand municipiul Alba Iulia va fi proprietar în cartea 
funciară.

– Se dă cuvantul d-lui secretar Marcel Jeler care prezintă o adresa 
din partea Instituţiei Prefectului  Judeţului Alba prin care se 
solicită revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba 
Iulia nr.76/2007.
       Maier Eugen: „ Supun la vot daca sunteţi de acord cu 
menţinerea hotărârii nr.76/2007.”
       „ Propunerea de mentinere a Hotărârii nr.76/2007 s-a aprobat 
cu 18 voturi pentru si 2 abţineri Harda Doina şi Sandea Dorin.”

– Se dă cuvantul d-lui secretar Jeler Marcel care prezintă  o adresa 
din partea Instituţiei Prefectului Judeţului Alba privind revocarea 
Hotarârii nr.131/2007 a Consiliului Local al municipiului Alba 
Iulia.
        „ In continuare d-l secretar prezintă o NOTA la solicitarea 
Instituţiei Prefectului judeţului Alba de revocare a HCL 
nr.131/2007.
        Besoiu Ioan: „ Eu propun sa ne menţinem hotararea.”
        Maier Eugen: „ Supun la vot daca sunteţi de acord cu 
menţinerea hotararii.”

            „Propunerea fiind supusa la vot s-a aprobat cu 18 voturi 
pentru si 2 voturi împotrivă Harda Doina si Sandea Dorin.”
– Se da cuvantul d-lui secretar Marcel Jeler care prezintă informarea
privind participarea sportivilor de la CSS Alba Iulia la concursul de 
înnot din Germania. 
 
– Se da cuvantul d-lui viceprimar Paul Voicu care prezinta o 

informare  privind activitatea juniorilor şi copiilor de la F.C. 
Unirea 2067 în returul ediţiei 2006-2007.
         Paul Voicu: „ Domnilor consilieri avem aici si niste tabele 
pentru ai premia pe acesti copii eu acum am prezentat doar o 
informare dar pentru şedinţa viitoare o sa iniţiem un proiect de 
hotarare prin care sa îi premiem.

          Bardaş Mihai: „ In legatură cu spaţiile din şanţurile cetăţii 
acolo nu s-a luat nici o masura, trebuie sa avem în vedere acele spaţii 
nu s-a facut nimic.”
            Besoiu Ioan: „ In legatură cu şanţurile cetăţii si parerea mea 
este ca trebuiesc luate masuri.”
            Paul Voicu: „ Noi comisia am fost acolo şi trebuie sa facem 



propuneri vom intocmi un proiect de hotarare .”
            Harda Doina: „ Va rugam sa luati masuri deoarece pe saitul 
primariei nu se vad declaraţiile de avere la unii  consilieri.”      

             Maier Eugen: „ Daca nu mai sunt alte materiale de prezentat 
si punctele de pe ordinea de zi s-au epuizat atunci declar lucrările 
sedintei inchise la orele 15,40.”

       PRESEDINTELE SEDINTEI,              SECRETAR,

               Eugen Maier                                    Marcel Jeler 

 

                                    

       



                                                                                Anexa 

                             In cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Alba Iulia din data de 26 iunie 2007, s-au adoptat 
Hotararile de la nr.201 la nr.241 cu urmatorul qvorum:
...............................................................................................................
    Nr. Hotararii                                                  qvorumul
..............................................................................................................
201 ..............................................................20 voturi pentru 
202 ...............................................................20 voturi pentru 
203................................................................20 voturi pentru
204 ...............................................................20 voturi pentru
205................................................................20 voturi pentru 
206................................................................20 voturi pentru 
207................................................................20 voturi pentru 
208................................................................19 voturi pentru 
209................................................................20 voturi pentru 
210................................................................20 voturi pentru 
211................................................................20 voturi pentru 
212. PUD-uri .
         Art.1 ..........................................este retras de pe ordinea de   zi
         Art.2....................................................19 voturi pentru 
         Art.3.....................................................18 voturi pentru
         Art.4.....................................................15 abţineri si 5 voturi 
                                                                       împotrivă
         Art.5.....................................................15 voturi pentru 
         Art.6.....................................................10 voturi pentru 
         Art.7.....................................................19 voturi pentru 
         Art.8.....................................................18 voturi pentru 
         Art.9 ....................................................20 voturi pentru 
         Art.10 s-a amanat 
          Art.11..................................................20 voturi pentru
         Art.12 ..................................................20 voturi pentru
         Art.13 ..................................................20 voturi pentru 



213................................................................17 voturi pentru 
214................................................................ 17 voturi pentru
215................................................................20 voturi pentru 
216 ..............................................................20 voturi pentru 
217...............................................................20 voturi pentru 
218 ..............................................................20 voturi pentru 
219 ..............................................................20 voturi pentru 
220...............................................................20 voturi pentru 
221 ..............................................................20 voturi pentru 
222...............................................................20 voturi pentru 
223...............................................................20 voturi pentru 
224...............................................................18 voturi pentru 
225...............................................................18 voturi pentru 
226...............................................................19 voturi pentru 
227...............................................................18 voturi pentru 
228 ..............................................................18 voturi pentru 
229...............................................................18 voturi pentru 
230 ..............................................................20 voturi pentru 
231...............................................................20 voturi pentru 
232 ..............................................................20 voturi pentru
233................................................................19 voturi pentru 
234 ..............................................................18 voturi pentru 
235...............................................................18 voturi pentru 
236...............................................................18 voturi pentru 
237...............................................................18 voturi pentru 
238...............................................................20 voturi pentru 
239 ..............................................................18 voturi pentru 
240...............................................................20 voturi pentru 
241 ...............................................................20 voturi pentru 
...............................................................................................................
.............................................................................................................. 

                                                                 


