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JUDEŢUL ALBA 
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

                                        PROCES VERBAL

Încheiat azi 27 martie 2009, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local 
al municipiului Alba Iulia.

Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  138/2009  a  Primarului 
municipiului Alba Iulia.

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local sunt publice.
Popa Pavel: "Conform înţelegerii anterioare preşedintele şedinţei este domnul 

Cimpoeş Cornel Pavel."
Cimpoeş Cornel Pavel: "Din totalul de 20 de consilieri aleşi, sunt prezenţi 14 

consilieri.  Lipsesc  domnii  consilieri  Breaz  Valer  Daniel,  Dârloşan  Dorin  Ioan, 
Domuţa Iulius Viorel, Maier Eugen, Paul Voicu, Sandu Cornel Stelian, deci şedinţa 
noastră este legal constituită."

Marcel Jeler: “Domnul Domuţa Iulius Viorel a anunţat că este plecat din ţară 
iar domnul Maier Eugen Aurel a anunţat că este plecat din localitate.”

Domnilor consilieri doresc să precizez faptul că, la lucrările şedinţei noastre 
participă: d-nul primar Mircea Hava, d-nul secretar Marcel Jeler, d-nul viceprimar 
Bogăţan Ioan, d-na Lucia Man - şef birou Resurse umane, relaţii internaţionale, d-na 
Silvia Moldovan, d-na Mirela Popescu - consilier juridic  precum şi presa.

Cimpoeş Cornel Pavel: "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 14 voturi pentru.
Cimpoeş Cornel Pavel: “Peste ordinea de zi  pe care aţi primit-o în mape aveţi 

proiectele:
 9.Aprobarea  caietului  de  sarcini  pentru  scoaterea  la  licitatie  deschisă  a 

activităţilor  necesare  pentru  promovarea  şi  dezvoltarea  turismului  în  Cetatea 
bastionară Alba Carolina.
           10. Asumarea Planului Integrat de dezvoltare urbana a Municipiului Alba Iulia 
2009-2015  si  participarea  Municipiului  Alba  Iulia  la  POR.  Axa  1  .  DMI  1.1-
Subdomeniul centre urbane.
         11. Proiect de hotărâre  privind demisia d-lui Todoran Matei Radu şi numirea 
ca şi consilier local a dnei Oneţiu Maria Cornelia.”



Cimpoeş Cornel Pavel: „Proiectul nr. 11 va fi de fapt primul proiect. Validarea 
doamnei Oneţiu Cornelia Maria în urma demisiei  domnului  Todoran Matei Radu. 
Înainte de a începe vreau să-mi permiteţi să-i felicităm pe doamna Crina Iacob, pe 
domnul Nicuşor Moldovan şi Direcţia Programe pentru munca deosebită pe care o 
depun.” 

Mircea Hava: „Trebuie să aveţi grijă pe cine felicitaţi. La aceste proiecte au 
lucrat mai multe persoane.”

Cimpoeş  Cornel  Pavel:  „Da.  Felicităm pe  doamna  Silvia  Moldovan  şi  tot 
Serviciul investiţii.”

Cimpoeş Cornel Pavel: "Domnilor consilieri supun la vot dacă sunteţi de acord 
cu ordinea de zi modificată."

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

Cimpoeş Cornel Pavel: "Şi acum prezint următorul

                                   PROIECT AL ORDINII DE ZI:

I. Proiecte de hotărâri privind:
1. Privind modificarea HCL nr.46/2009 privind aprobarea Actului adiţional 

nr.1/2009 la Acordul de asociere nr. 963/15.01.2008, aprobat în baza HCL 422/2007 
privind asocierea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia cu Fundaţia Alba Iulia 
1918  pentru  Unitatea  şi  Integritatea  României,  în  vederea editării  revistei 
“DACOROMÂNIA”. 

2.  Aprobarea lucrărilor de interveţii la obiectivul DN1 Sebeş – Alba Iulia 
Km 378 + 0,20, Pasaj Superior peste CF Alba Iulia.

3. Aprobare reparaţii capitale străzi cu dotare tehnico-edilitară în municipiul 
Alba Iulia, Oraşul de Jos.

4. Modernizare DN 1 / E 81 de la Km 382+400 până la Km 385+160 – str. 
AI Cuza, inclusiv Podul peste Râul Ampoi şi Pasajul peste CF Alba Iulia.

5. Modernizare  DN 74 de la  Km 99+870 până la  Km 103 + 175 – str. 
Zlatnei şi str. Calea Moţilor, municipiul Alba Iulia.

6.  Reconstituire  şi  punere  în  valoare  acces  latura  de  vest  Cetatea  Alba 
Carolina, Fortificaţia de tip Vauban, municipiul Alba Iulia.

7. Reabilitarea Centrului istoric Alba Iulia, Fortificaţia de tip Vauban – Căi 
de acces, iluminat exterior şi mobilier urban zona interioară.

8. Reabilitarea şi modernizarea Căminului de persoane vârstnice Alba Iulia 
– Serviciu social de interes regional.



 1. Proiect de hotărâre  privind demisia d-lui Todoran Matei Radu şi numirea 
în funcţia de  consilier local a d-nei Oneţiu Maria Cornelia.”

Se dă cuvântul doamnei Georgeta Rânghet care prezintă proiectul de hotărâre 
precum şi raportul de specialitate.

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

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

Cimpoeş Cornel Pavel: „Acest proiect îl votăm pe articole. La articolul 1 luăm 
act  de  demisia  domnului  Todoram Matei  Radu  din  funcţia  de  consilier  local  şi 
declarăm vacant locul de consilier local  în urma demisiei. Supun la vot dacă sunteţi 
de acord  cu articolul 1.”

„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 14 voturi pentru.”

Cimpoeş Cornel Pavel: „Articolul 2. Validarea doamnei Oneţiu Cornelia Maria 
în funcţia de consilier local în locul domnului Todoran Matei Radu.”

Marcel Jeler: „Comisia de validare.”
Pop Monica Liana: „Proces verbal încheiat astăzi 27 martie 2009. Comisia de 

validare aleasă de Consiliul local al municipiului Alba-Iulia prin HCL nr. 217/2008 
în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 215/2001 şi ale art. 96 din Legea nr. 66/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, comisia constată că primul 
supleant de pe lista Partidului Democrat Liberal este domnul Ceteraş Marius Nicolae 
care a prezentat cererea de renunţare la calitatea de candidat pentru locul vacant de 
consilier  municipal.  În  adresa  Partidului  Democrat  Liberal  înregistrată   sub  nr. 
11259/26 martie 2009 se arată că următorul supleant de pe lista Partidului Democrat 
Liberal este doamna Oneţiu Cornelia Maria. Faţă de cele menţionate mai sus comisia 
constată  că  au  fost  respectate  dispoziţiile  legale  şi   că  nu  sunt  cazuri  de 
incompatibilitate  fapt  pentru  care  a  hotărât  să  propună   validarea  mandatului  de 
consilier a doamnei Oneţiu Cornelia Maria, drept pentru care s-a întocmit prezentul 
proces verbal.”

Oneţiu Cornelia Maria: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu 
bună  credinţă  tot  ce  stă  în  puterile  şi  priceperea  mea  pentru  binele  locuitorilor 
municipiului Alba-Iulia. Aşa să-mi ajute Dumnezeu.”

Cimpoeş Cornel Pavel: „Supun la vot dacă sunteţi de acord domnilor consilieri 
cu validarea doamnei Oneţiu Cornelia Maria în funcţia de consilier local.”

„Fiind supusă la vot propunerea a fost votată cu 14 voturi pentru.”



Cimpoeş Cornel Pavel: „La articolul 3 aş vrea să supun la vot completarea 
Comisiei  Consiliului  local  pentru  administrarea  domeniului  public  şi  privat, 
agricultură cu doamna Oneţiu Cornelia Maria.”

„Fiind supusă la vot propunerea a fost votată cu 14 voturi pentru.”

S-a adoptat  Hotărârea nr. 125/2009.

2. Proiect de hotărâre privind asumarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană 
a Municipiului  Alba Iulia 2009 – 2015 i  participarea Municipiului Alba Iulia laș  
Programul Operaţional Regional. Axa 1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – 
poli urbani de creştere. Domeniul Major de Intervenţie 1.1. – Planuri integrate de 
dezvoltare urbană. Sub-domeniul: Centre urbane.

 Se dă cuvântul d-nei Crina Iacob  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  Consiliul  local   pentru   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."
 Cimpoeş Cornel Pavel: "Domnilor consilieri dacă nu mai sunt discuţii supun la 
vot prezentul proiect de hotărâre." 

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 15 voturi pentru."

S-a adoptat Hotărârea nr. 126/2009

3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.46/2009 privind aprobarea 
Actului adiţional  nr.1/2009 la Acordul de asociere nr.  963/15.01.2008, aprobat în 
baza HCL 422/2007 privind asocierea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia cu 
Fundaţia Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea 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 Cimpoieş Cornel Pavel care prezintă raportul de avizare 
din  partea  comisiei  de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea  lucrărilor 
publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea  monumentelor 
istorice şi de arhitectură.

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



Pleşa Gabriel: “A mai fost un proiect. De ce s-a revocat prima hotărâre?”
Crina  Iacob:  “Se  revocă  deoarece  s-a  făcut  în  baza  unui  contract  care  îşi 

expirase ca şi valabilitate durata. De aceea a fost nevoie de revocarea unei hotărâri şi 
încheierea unui alt acord de asociere pe acest obiectiv.”

Cimpoeş Cornel Pavel: “Suma este aceeaşi.” 
Cimpoeş Cornel Pavel: "Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot proiectul de 

hotărâre." 
   "Fiind supus la vot propunerea a fost votată cu 15 voturi pentru."

         S-a adoptat Hotărârea nr. 127/2009

4.  Proiect  de  hotărâre  privind  participarea  Municipiului  Alba  Iulia  la 
Programul Operaţional Regional. Axa 1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – 
poli urbani de creştere. Domeniul Major de Intervenţie 1.1. – Planuri integrate de 
dezvoltare urbană. Sub-domeniul: Centre urbane, cu proiectul „Lucrări de intervenţie 
la obiectivul DN 1, Sebeş – Alba  Iulia km 378 + 0.20, Pasaj Superior peste Calea 
Ferată Alba Iulia”

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

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

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

  Cimpoeş  Cornel  Pavel:  "Dacă  nu sunt  discuţii  supun la  vot  proiectul  de 
hotărâre."
 „Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 15 voturi pentru."

S-a adoptat Hotărârea nr. 128/2009

5.  Proiect  de  hotărâre  privind  participarea  Municipiului  Alba  Iulia  la 
Programul Operaţional Regional. Axa 1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – 
poli urbani de creştere. Domeniul Major de Intervenţie 1.1. – Planuri integrate de 
dezvoltare  urbană.  Sub-domeniul:  Centre  urbane,  cu proiectul  „Reparaţii  capitale. 
Străzi cu dotare tehnico-edilitară în Municipiul Alba Iulia (Ora ul de jos)”ș

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

Se dă cuvântul d-lui Cimpoieş Cornel Pavel care prezintă raportul de avizare 
din  partea  comisiei  de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea  lucrărilor 



publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea  monumentelor 
istorice şi de arhitectură.

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

  Cimpoeş  Cornel  Pavel:  "Dacă  nu sunt  discuţii  supun la  vot  proiectul  de 
hotărâre."
 „Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 15 voturi pentru."

S-a adoptat Hotărârea nr. 129/2009

6.  Proiect  de  hotărâre  privind  participarea  Municipiului  Alba  Iulia  la 
Programul Operaţional Regional. Axa 1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – 
poli urbani de creştere. Domeniul Major de Intervenţie 1.1. – Planuri integrate de 
dezvoltare urbană. Sub-domeniul:  Centre urbane, cu proiectul  „Modernizare DN1-
E81 de la KM 382+400 la KM 385+160, Strada AL. I. Cuza inclusiv Podul peste 
Râul Ampoi şi Pasajul peste Calea Ferată”.

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

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

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

  Cimpoeş  Cornel  Pavel:  "Dacă  nu sunt  discuţii  supun la  vot  proiectul  de 
hotărâre."
 „Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 15 voturi pentru."

S-a adoptat Hotărârea nr. 130/2009

  7.  Proiect  de  hotărâre  privind  participarea  Municipiului  Alba  Iulia  la 
Programul Operaţional Regional. Axa 1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – 
poli urbani de creştere. Domeniul Major de Intervenţie 1.1. – Planuri integrate de 
dezvoltare urbană. Sub-domeniul: Centre urbane, cu proiectul „Modernizare DN74 
de la KM 99+870 la KM 103+175, Strada Zlatnei şi Calea Moţilor, Municipiul Alba 
Iulia, Judeţul Alba”.

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



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

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

  Cimpoeş  Cornel  Pavel:  "Dacă  nu sunt  discuţii  supun la  vot  proiectul  de 
hotărâre."
 „Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 15 voturi pentru."

S-a adoptat Hotărârea nr. 131/2009

8. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea participării municipiului Alba 
Iulia  la  programul  operaţional  regional  2007-2013  axa  prioritară  1  –  sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor, domeniul major de intervenţie 1.1. –„planuri integrate 
de  dezvoltare  urbană”,  sub-domeniul  centre  urbane,  cu  proiectul  „reconstruire  şi 
punere în valoare acces latură de vest cetatea Alba Carolina”.
  Se dă cuvântul d-nei Crina Iacob care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 
raportul de specialitate.

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

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

  Cimpoeş  Cornel  Pavel:  "Dacă  nu sunt  discuţii  supun la  vot  proiectul  de 
hotărâre."
 „Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 15 voturi pentru."

S-a adoptat Hotărârea nr. 132/2009

9.  Proiect  de  hotărâre  privind  participarea  Municipiului  Alba  Iulia  la 
Programul Operaţional Regional. Axa 1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – 
poli urbani de creştere. Domeniul Major de Intervenţie 1.1. – Planuri integrate de 
dezvoltare urbană. Sub-domeniul: Centre urbane, cu proiectul „Reabilitarea Centrului 
Istoric Alba Iulia,  Fortificaţia de Tip Vauban – Căi de acces,  iluminat  exterior şi 
mobilier urban. Zona interioară.”



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

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

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

  Cimpoeş  Cornel  Pavel:  "Dacă  nu sunt  discuţii  supun la  vot  proiectul  de 
hotărâre."
 „Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 15 voturi pentru."

S-a adoptat Hotărârea nr. 133/2009

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului alba iulia la 
programul operaţional regional 2007-2013 axa prioritară 1 – sprijiniorea dezvoltării 
durabile  a  oraşelor,  domeniul  major  de  intervenţie  1.1.  –„planuri  integrate  de 
dezvoltare  urbană”,  sub-domeniul  centre  urbane,  cu  proiectul  „reabilitarea  şi 
modernizarea căminului de persoane vârstnice alba iulia – serviciul social rezidenţial 
de interes regional.”

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

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

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

  Cimpoeş  Cornel  Pavel:  "Dacă  nu sunt  discuţii  supun la  vot  proiectul  de 
hotărâre."
 „Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 15 voturi pentru."

S-a adoptat Hotărârea nr. 134/2009

11. Proiecte de hotărâre privind  aprobarea caietului de sarcini pentru scoaterea 
la  licitatie  deschisa  a  activitatilor  necesare  pentru  promovarea  si  dezvoltarea 
turismului in Cetatea bastionara Alba Carolina din municipiul  Alba-Iulia.



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

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

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

Cimpoeş  Cornel  Pavel:  "Dacă  nu  sunt  discuţii  supun  la  vot  proiectul  de 
hotărâre."
 „Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 15 voturi pentru."

S-a adoptat Hotărârea nr. 135/2009

 
  Cimpoeş Cornel Pavel: „Dacă nu sunt alte materiale de prezentat iar punctele 

de pe ordinea de zi s-au epuizat atunci declar şedinţa închisă".

 Alba Iulia, 27 martie 2009

     PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,   SECRETAR, 
               Consilier                                                                 
     Cimpoeş Cornel Pavel                                                       Marcel Jeler       


