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Încheiat azi 27 octombrie 2009, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local 

al municipiului Alba Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 556/2009 a Primarului 

municipiului Alba Iulia. 

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local sunt publice. 

Popa Pavel: “Conform înţelegerii anterioare preşedintele şedinţei este domnul 

Cornea Vasile.” 

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

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

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

 Vasile Cornea: "Din totalul de 21 de consilieri aleşi, sunt prezenţi 20 

consilieri. Lipseşte domnul consilier Coşeriu Sorin Nicolae deci şedinţa noastră este 

legal constituită." 

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

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

şef birou Resurse umane, relaţii internaţionale, d-na Marcela Avram – şef birou 

cadastru, d-na Georgeta Rânghet - şef serviciu Administraţie publică locală, juridic, 

contencios, autoritate tutelară, d-na Silvia Moldovan - director tehnic, d-na Mirela 

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

 Cornea Vasile: "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 19 voturi pentru. 

 Cornea Vasile: "Pe ordinea de zi  aveţi 21 proiecte de hotărâre iar peste ordinea 

de zi au fost introduse proiectele cu numerele 22, 23, 24: 

 22. Aprobă acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi 

persoanelor singure cu venituri care depăşesc tranşele de venituri prevăzute de 

OUGR nr. 5/2003 şi suportarea din bugetul local a acestor majorări. 

     23. Aprobă un schimb de locuinţă. 

 24. Aprobă repartizarea unei locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, din 

blocul ANL de pe str. Livezii nr. 46 – 48. 

 Cornea Vasile: "Domnilor consilieri supun la vot dacă sunteţi de acord cu 

ordinea de zi modificată." 

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

 

  

 

 



 I. DIVERSE 

 

 Vasile Cornea:  "Avem de la urbanism 2 puncte: 

 1. Avizare amplasament staţie fixă Kiss FM, pe b-dul 1 Decembrie 1918. 

 2. Informarea către Consiliul local a domnului Ladislau." 

 Paul Voicu: "V-aş supune atenţiei doar punctul 2 deoarece punctul 1 îl putem 

băga pe ordinea de zi la un articol şi de la domeniul public domnul Inurean o să vă 

prezinte nota de informare cu privire la vânzarea celor două centrale termice." 

 Inurean Ioan: "Mai avem domnul viceprimar încă o notă de informare cu 

Aroweld care vor să ne facă plăţile de la cealaltă firmă." 

 Vasile Cornea: "Are cuvântul doamna Călin Hedviga." 

 

 I. Călin Hedviga: "Această informare rezidă de la faptul că subsemnaţii Ciuhat 

şi Cernatoni acuză faptul că Primăria şi serviciile executive din Primărie aduc un 

prejudiciu privind poziţia terenului în teritoriu. Ce se întâmplă. Există o 

neconcordanţă între punerea  în posesie şi folosinţă. De asemenea pot să vă aduc la 

cunoştinţă că terenul care este aici a fost supus aprobării unei documentaţii de 

urbanism pe care dv. aţi avizat-o şi care preia o stradă din PUZ Alba Iulia-Miceşti şi 

creează o stradă privată aici pe o parcelă în vederea unei zone de locuinţe. Dânşii ne 

fac tot felul de observaţii printre care ne acuză de translatarea  acestor terenuri şi 

doresc punctul de vedere şi recunoaşterea situaţiei create. Ce pot să vă spun că acest 

PUZ nu face decât să preia reglementările din PUZ-ul Alba Iulia-Miceşti, să le 

menţină şi să creeze o stradă privată. Cam atât am de spus." 

 Paul Voicu: "Noi avem PUZ-ul Alba Iulia-Miceşti de un an de zile terminat, 

recepţionat, aprobat, după ce l-am ţinut un an de zile la consultarea populaţiei. Acest 

PUZ n-a avut cum să translateze topografic nici o parcelă dintr-o parte în alta." 

 Călin Hedviga: "Aveţi dreptate domnul Paul Voicu." 

 Paul Voicu: "V-aţi suprapus cu colegii de la cadastru. Este vreo problemă?" 

 Marcela Avram: "Este suprapus la noi la cadastru dar scriptic este bine. Faptic 

folosinţa în teren. Ei nu l-au folosit bine de când a fost pus în posesie." 

 Paul Voicu: "Dar Primăria Alba-Iulia şi prin puneri în posesie şi prin orice,   nu 

are dreptul să judece folosinţa. Noi facem puneri în teren, dăm acte, semnăm 

documente. Şi dacă au probleme de tulburare a posesiei este instanţa." 

 Marcela Avram: "Este Oficiul de cadastru care vizează aceste zonări. Noi ca şi 

Primărie..." 

 Baco Mihai: "Aşa cum a spus şi domnul Paul Voicu, nici Primăria şi nici 

Consiliul local nu este organul abilitat să facă rânduială la folosinţa în teren întrucât 

nu noi suntem cei care care eliberăm extrasele de carte." 

 Călin Hedviga: "Am o întrebare având în vedere problemele. Acest PUZ  a fost 

avizat de dumneavoastră. Din punct de vedere juridic pot să promovez o aprobare 

dacă terenul este în litigiu?" 

 Baco Mihai: "Eu zic că nu." 

 Marcel Jeler: "Şi eu cred că nu." 

 Popa Pavel: "O întrebare am d-na Hedviga. Cei care şi-au construit în baza 

autorizaţiei legale, cum spun oamenii, casele, gardurile ce au de făcut? Se vor muta?" 

 Călin Hedviga: "Trebuie să vă spun că autorizaţiile sunt eliberate conform 



actelor. Deci punerii în posesie. Construirea s-a făcut conform folosinţei actuale. 

Dacă în autorizaţie s-a zis o retragere de 3 m de la limita proprietăţii, această 

retragere s-a materializat în teren faţă de folosinţă, nu faţă de acte. Mutarea acestei 

parcele sigur că ar schimba situaţia amplasamentelor construcţiilor pe parcele. Vreau 

să vă spun că s-a aflat de neconcordanţa dintre folosinţă şi punerea în posesie de abia 

în situaţia aceasta litigioasă." 

 Bogăţan Ioan: "Acolo sunt nişte litigii şi vor mai fi încă multe. Soluţia? Vom fi 

atraşi şi noi Consiliul local şi Comisia de fond funciar. Greşelile, trebuie să 

recunoaştem sunt de ambele părţi. Consecinţele o să le vedem după instanţă. Într-

adevăr au fost multe nereguli şi vor fi mulţi atraşi. S-au aşezat în teren cum au vrut ei. 

Au primit autorizaţie şi acum cineva trebuie să dea socoteală. Noi sau nu ştiu cine. 

Treaba este foarte încurcată. Avem discuţii de foarte mult timp şi nu reuşim să 

ajungem la un consens. Şi vor continua. Şi azi i-am avut pe cap la comisia de fond 

funciar şi nu am reuşit să găsim o soluţie. I-am rugat să scoatem o familie din tarlauă. 

Să accepte o mutaţie. Au fost de acord. Şi pe urmă s-au întors peste o săptămână că 

nu mai sunt de acord. Pentru ca astăzi să aibă tupeul să ceară un teren în centrul 

oraşului.  Chiar aşa să ne şantajeze. Să ceri un teren în centrul oraşului pentru un 

arător. Se vor face expertize. Vom vedea." 

 Vasile Cornea: "Aici nu avem ce vota." 

 

 2. Inurean Ioan: "SC Aroweld, firmă cu sediul în Alba-Iulia a cumpărat de la 

statul român, de la Consiliul local, Primăria Alba-Iulia un teren în curte la Alcif. 

Dumnealor sunt în imposibilitate de plată şi solicită să plătească de pe o altă firmă 

Aroweld Duo care este tot a lor. Personal şi serviciul pe care îl conduc nu avem nimic 

împotrivă. Noi vom scrie pe chitanţă că plăteşte firma x pentru firma y. Important 

este să ne luăm banii. Problema lor este să-şi rezolve în actele contabile. Au vreo trei 

sute de milioane." 

 Vasile Cornea: "Juridic se poate?" 

 Baco Mihai: "Da. Nu e nici o problemă. Aceasta este problema lor." 

 Marcel Jeler: "Se procedează de ceva timp aşa." 

 Inurean Ioan: "Noi suntem de acord. Am vrut să vă informăm şi pe 

dumneavoastră despre situaţie." 

 Vasile Cornea: "Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot cine este pentru." 

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

 

 3. Inurean Ioan: "A doua informare este despre cele două centrale termice pe 

care tot încercăm să le vindem de un an de zile. Au expirat toate scăderile. Am scăzut 

preţul cu tot ce a prevăzut legea. Nici la ultimul preţ pe care nu-l mai putem modifica 

nu a venit nimeni în timp util. Astăzi suntem în posesia unei oferte care spune aşa: vă 

dau 75% din preţ toţi banii odată. Nu se poate. A doua ofertă: vă dau 50% în avans, 

50 % după şase luni. Aceasta s-ar putea în cazul în care am pune noi sarcină ori să 

facem vânzarea după plata integrală a sumei. Personal propun să nu facem vânzarea 

fără suma toată." 

 Paul Voicu: "Domnul preşedinte la amândouă centralele actualmente avem 

cumpărători. Aşa cum vă spunea şi colegul conform legii vânzărilor obiectelor de 

inventar. Preţurile eu spun că sunt ok şi pentru dânşii şi pentru noi. Mergem pe 



vânzare directă cu suma clară pentru că la bugetul care este noi avem nevoie de banii 

aceştia. Şi unii şi alţii vor să cumprere. Chiar vor să cumpere. Dânşii vor să cumpere. 

Dumneavoastră hotărâţi în Consiliu." 

 Inurean Ioan: "Noi propunem din nou scoaterea la licitaţie la preţurile care 

sunt. Poate că se mai găsesc şi alţi doritori. Noi nu facem o vânzare directă. Reluăm 

licitaţia la preţul ultim care a fost. Şi dacă sunt doritori care acum s-au manifestat în 

scris  şi vor să vină, să vină în condiţiile în care a fost ultima licitaţie anulată. Cu 

preţul integral." 

 Dărămuş Marcela Eugenia: "Cu banii jos." 

 Inurean Ioan: "Da. Cu banii jos." 

 Baco Mihai: "La problema care au pus-o dânşii cei doi ofertanţi cu condiţia 

plăţii a 50% în momentul adjudecării iar restul după şase luni." 

 Inurean Ioan: "Numai unu are oferta aceasta. Celălalt vrea să plătească 

integral." 

 Baco Mihai: "Şi dacă mai vin şi alţii la licitaţie?" 

 Inurean Ioan: "Este exact ce spuneam şi eu." 

 Vasile Cornea: "Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot propunerea de reluare a 

licitaţiei la preţul ultim care fost." 

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

 

 Marcel Jeler: "Eu aş ruga serviciul de urbanism să procedeze cum e normal şi 

moral de acum încolo. Dacă aveţi de introdus pe ordinea de zi un plan urbanistic  şi 

nu reuşiţi să-l discutaţi în comisie să-l introduceţi acolo unde trebuie la PUD-uri şi nu 

la diverse." 

 Vasile Cornea: "Dacă nu mai aveţi discuţii la diverse vă propun să trecem la 

următorul 

 

   

 PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

  

 

 I. Diverse. 

 

 II. Proiecte de hotărâri privind: 

          1. Aprobă rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului 

Alba Iulia pe anul 2009. 

     2. Aprobă Planul de ocupare al funcţiilor publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia şi din cadrul serviciilor publice 

aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia pentru anul 2010. 

          3. Aprobă modificarea HCL nr. 176/2009 privind aprobarea nivelurilor pentru 

valorile impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate, taxe speciale, 

amenzi aplicabile în anul 2010. 

        4. Aprobă modificarea art. 3 din HCL nr. 245/2008 privind încadrarea unor 

străzi în zonarea municipiului Alba Iulia. 

            5. Aprobă acordarea de facilităţi fiscale unor persoane fizice. 

         6. Aprobă încheierea unei convenţii de parteneriat academic între Consiliul 



local al municipiului Alba Iulia şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia. 

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

      8. Aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 25759/2007 încheiat între 

Consiliul Local şi S.C. ARTI – PAN S.R.L. 

        9. Aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de comodat nr. 37745/2008. 

         10. Aprobă  scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe. 

    11. Aprobă modificarea acordurilor de asociere dintre Consiliul Local al 

municipiului Alba Iulia şi Fundaţia PAEM Alba. 

         12. Aprobă  modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 238/2009. 

        13. Declară ca aparţinând domeniului public al municipiului Alba Iulia, schimbă 

categoria de folosinţă din vie şi arător în cimitir şi transmite în folosinţă gratuită pe o 

perioadă de 49 de ani către Parohia Ortodoxă Maieri I a unor parcele de teren. 

       14. Transmite cu titlu gratuit Bisericii Creştine Baptiste „Cetatea” dreptul de 

proprietate asupra imobilului (teren) situat în Alba Iulia str. Dr. Ioan Raţiu. 

         15. Transmite dreptul de administrare a unor imobile situate în Alba Iulia, str. 

Bucureşti, nr. 16  Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Alba. 

        16. Expertiză tehnică judiciară efectuată în dosarul nr. 4252/176/2008 aflat pe 

rol la Judecătoria Alba Iulia. 

        17. Expertiză tehnică judiciară efectuată în dosarul nr. 6583/176/2009 aflat pe 

rol la Judecătoria Alba Iulia. 

        18. Expertiză tehnică judiciară efectuată în dosarul nr. 49/176/2007 aflat pe rol 

la Judecătoria Alba Iulia. 

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

imobile (drumuri) situate în Alba Iulia, str. Ana Aslan. 

        20. Aprobă atribuirea denumirii unor străzi. 

        21. Aprobă şi avizează documentaţii de urbanism: 

Art.1 : Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE PENSIUNE 

TURISTICA – MODIFICARE TEMA DE PROIECTARE privind lucrarile de 

construire autorizate pentru LOCUINTA FAMILIALA, ALBA IULIA, B-DUL 

REPUBLICII, NR.5B, solicitant POLGAR TIBERIU” . 

Art.2: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “CONSTRUCTIE LOCUINTE 

INDIVIDUALE, STR. ARON PUMNUL, solicitant LANCRANJAN FRANCHINI 

GHEORGHE, TUDOR ELVIRA”. 

Art.3: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “MODIFICARE PUD, aprobat prin 

H.C.L. NR.  336/oct.2006,art.19, PRIN SCHIMBARE AMPLASAMENT 

CONSTRUCTIE, CU DESTINATIA CASA DE VACANTA SI ANEXE 

GOSPODARESTI, STR. STREIULUI, BARABANT – EXTRAVILAN, solicitant 

TRIPSA VASILE ”. 

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA 

UNIFAMILIALA, STR. GEMINA, solicitant HENEGAR GHEORGHE ”. 

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “ AMENAJARE  PARCARE 

MICESTI, STR SCARISOARA, solicitant BISERICA PENTICOSTALA MICESTI 

”. 

 Art.6: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “AMPLASARE BUST 

GRIGORE VIERU, ALEEA SCRIITORILOR, PARC CENTRU, solicitant 

MUNICIPIUL ALBA IULIA. 



 

Art. 7: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “TERMINAL PLECARI-SOSIRI 

TRANSPORT INTERNATIONAL PERSOANE, STR. CALEA MOTILOR, 

solicitant SC TABITA TOURS SRL”, conform planului de situatie anexat. 

Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE LOCUINTE 

UNIFAMILIALE, ALBA IULIA, ZONA „FATA PODEI, solicitant AVRAM IOAN 

IANCU, GOIA MIRCEA SI GRUNFELD VALENTIN RAFAEL ”  

Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE LOCUINTE 

INDIVIDUALE, ALBA IULIA, CARTIER PARTOS EXTRAVILAN, ZONA LA 

BISERICUTA, solicitant BARB MIHAI, MARIAN VOICU IOAN ”. 

Art.10: Aprobă Planul Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE LOCUINTE 

FAMILIALE, ALBA IULIA  ZONA CHIP, STR. EMIL RACOVITA, solicitant 

VINERSAR FLORIN STEFAN si TIMIS DORIN ”. 

Art.11: Aprobă Planul Urbanistic Zonal “AUTOGARA, STR. IASILOR, NR.87, 

solicitant POPTEAN AUREAL ROMAN” . 

Art.12: Aprobă Planul Urbanistic Zonal “ SCHIMBAREA SOLUTIEI 

TEHNICE PE PARCUR2UL EXECUTIEI LUCRARILOR PRIN MANSARDARE 

IMOBIL (Tronson C), ALBA IULIA, STR. V. ALECSANDRI, solicitant SC 

MIRANA GRUP SRL”. 

Art.13 : Avizează amplasamentul pentru “ CONSTRUIRE LOCUINTE 

FAMILIALE ALBA IULIA,OARDA DE JOS, ZONA OBREJA, CONT. STR. 

GAROAFELOR, solicitant JOSAN RADU FLORIN, SAS GHEORGHE”. 

Art.14 : Avizează Planul Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE LOCUINTE SI 

DOTARI TURISTICE, ALBA IULIA-MICESTI, solicitant DUDCIUC CALIN 

NICOLAE”. 

Art.15 : Nu avizează Planul Urbanistic Zonal “ MODIFICARI  PUZ – ZONA 

IUSURI, ALBA IULIA, solicitant VASILE ADRIAN si SC RAIDERS MOB SRL ”. 

Art.16: Avizează Planul Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE LOCUINTE 

INDIVIDUALE, ALBA IULIA, ZONA « FATA PODEI », FN, solicitant BELEIU 

GHEORGHE CORNEL si sotia SAVETA ANA ”. 

Art.17: Avizează Planul Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE LOCUINTE 

INDIVIDUALE SI REALIZARE DRUM DE ACCES, ALBA IULIA – 

BARABANT, ZONA CAPU SATULUI, FN, EXTRAVILAN, solicitant CIUCA 

GEORGE PAUL, PUICAN STEFAN ”. 

Art.18: Avizează Planul Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE LOCUINTE 

FAMILIALE INDIVIDUALE, INSIRUITE, CUPLATE SI CREERE DRUM DE 

ACCES, ALBA IULIA- ZONA DINAMITA, solicitant COSMA VASILE, 

DRAGOMIR IRIMIE, CIOANCA VALER, CORDOS MARCEL, GOMBOS 

REMUS ”.  

Art.19: Avizează Planul Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE LOCUINTE 

FAMILIALE – MICESTI, STR. VALEA AURULUI, solicitant LOGHIN DOREL 

ALIN, LOGHIN LIVIU, MEISOROS DANIELA ”. 

 Art.20: Avizează Planul Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE LOCUINTE 

INDIVIDUALE, STR. EMIL RACOVITA, solicitant TODERICIU VICTORIA, 

FLOREA IOAN, FAT ANASTASIA, TEODORESCU CONSTANTA, OPREA 

CRACIUN ”. 



 

Art.21: Avizează Planul Urbanistic Zonal “EXTINDERE FO AERIAN SI 

SUBTERAN IN MUN. ALBA IULIA, INTRE STALP 83 SITE 657,650, ALBA 

IULIA, solicitant SC VODAFONE ROMANIA SA PRIN SC ELECTROGRUP SA 

”. 

III. Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia 

pentru luna noiembrie 2009. 
 

 

 1.Aprobă rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului 

Alba Iulia pe anul 2009.  

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

şi raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare 

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

finanţe, servicii publice şi comerţ 

Sandu Cornel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

Teofila Ţîr: "Am procedat la rectificarea bugetului pe anul 2009 pentru 

Colegiul Dionisie Pop Marţian care are un proiect. Am procedat doar la o reaşezare a 

bugetului. Şi mai este ceva la lista de investiţii." 

Silvia Moldovan: "Legat de lista de investiţii care este anexă la bugetul de 

rectificări vreau să vă mai fac precizarea că faţă de listele pe care dumneavoastră le 

aveţi în mapă mai aveţi nişte corecturi urmare a unei scrisori primite de la Ministerul 

Dezvoltării." 

Paul Voicu: "Atenţie domnilor consilieri." 

Silvia Moldovan: "Se reduce bugetul de investiţii care viza construirea de 

locuinţe sociale de la 1,349 la 349000. Se reduce 1000000 lei. Mai este încă o 

corectură pe care trebuie să o facem. Aplicarea hotărârii 318 de luna trecută privind 

achiziţia terenului de pe strada Energiei, din zona Grădiniţei nr. 12 adjudecând 

cumpărarea prin achiziţie directă a unui teren de 495 mp care au o valoare şi ca să se 

poată face cumpărarea efectivă a trebuit să nominalizăm această cheltuială sigur prin 

diminuarea unor sume de la alte poziţii. Toate acestea se regăsesc pe lista de 

investiţii." 

 

 Vine domnul consilier Domuţa Iulius Viorel. 

 

 Pleşa Gabriel: "La capitolul 68.02 ajutoare sociale numerar + 400000 lei." 

 Teofila Ţîr: "Este vorba de ajutoare de încălzire conform ultimei legislaţii 

apărute." 

 Vasile Cornea: "Domnilor consilieri dacă nu  sunt discuţii supun la vot 

prezentul proiect de hotărâre cu modificările din listă."  

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

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 335/2009 

 



 

  2. Aprobă Planul de ocupare al funcţiilor publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Alba-Iulia şi din cadrul serviciilor publice 

aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia pentru anul 2010. 

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

de specialitate.  

 Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare 

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

finanţe, servicii publice şi comerţ 

Sandu Cornel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

Luci Man: "Planul de ocupare al funcţiilor publice este o lucrare care anual se 

trimite la ANFP anterior aprobării de către dumneavoastră în şedinţa de Consiliu 

pentru a primi un aviz. În cazul în care acest plan nu corespunde cerinţelor din 

Ordinul ANFP atunci primim observaţii. Nu am primit nici o observaţie. Avem un 

aviz favorabil. Vi l-am ataşat la lucrare iar acest plan cuprinde totalitatea funcţiilor 

publice defalcate pe aparat şi pe serviciile publice. Deci funcţiile ca total ocupate, 

vacante şi cele ce urmează a fi supuse reorganizării. Şi tot ceea ce este vacant şi 

ocupat prin concurs. Cam aceasta este." 

 Vasile Cornea: "Domnilor consilieri dacă nu mai sunt discuţii supun la vot  

proiectul de hotărâre."  

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

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 336/2009 

 

 3. Aprobă modificarea HCL nr. 176/2009  privind aprobarea nivelurilor pentru 

valorile impozabile, impozite şi taxe locale  şi alte taxe asimilate, taxe speciale, 

amenzi aplicabile în anul 2010. 

Se dă cuvântul domnei Anuţa Şinar  care prezintă proiectul de hotărâre precum 

şi  raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare 

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

finanţe, servicii publice şi comerţ 

Sandu Cornel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

Anuţa Şinar: "Este vorba de modificarea hotărârii pe care noi am emis-o în 

luna mai privind impozitele şi taxele aplicabile în anul 2010. Dar a apărut Hotărârea 

de Guvern 959 prin care se majorează impozitele şi taxele locale cu aproximativ 

20%. Am procedat şi noi în consecinţă şi aveţi în anexă sumele modificate. O altă 

modificare faţă de prima hotărâre este aceea că în urma cererii mai multor societăţi 

comerciale de reanalizare a cotei de impozitare a impozitului pe clădiri am hotărât să 

vă propunem diminuarea acesteia de la 1,5 la 1%. De fapt pe viitor prevedem între 

0,5 şi 1,5%. Dar considerăm că fiind perioada de criză şi greutăţile pe care le 

întâmpină mulţi agenţi economici, poate este o bună ştiinţă către ei." 

Hondola Liviu: "Cum spunea şi doamna directoare înainte s-au gândit să scadă 

procentul de la 1,5% la 1% la societăţile comerciale. Poate era bine să se gândească şi 



la privaţi să reducă impozitul. Nu să-l crească la 20% datorită faptului că suntem 

premianţi la şomaj. Din această cauză cred că oamenii nu vor să mai avea 

posibilitatea să plătească  încă 20% impozit peste ceea ce s-a plătit până acum când 

economia de bine de rău a mers. Acum în anul acesta când economia este la pământ 

noi ne gândim să creştem." 

Anuţa Şinar: "Vreau să vă spun că nu ştiu dacă înţelegeţi ce este privat." 

Hondola Liviu: "Privat este persoană fizică." 

Anuţa Şinar: "Unde-i lege nu-i tocmeală. Nici nouă nu ne-a plăcut dar nu am 

avut de ales." 

Hondola Liviu: "Da, dar se spune că impozitul poate creşte cu până la 20%. 

Noi putem să-l creştem de la 0 până la 20%. Cred că ar trebui să ne mai gândim." 

Anuţa Şinar: "Aici scrie se majorează, nu scrie că se poate. Îmi pare foarte rău 

dar nu spune se poate. Că nu noi le-am majorat. Nu am avut nici un motiv. Codul 

fiscal prevede că putem majora. Nu prevede nicăieri că putem micşora." 

Hondola Liviu: "Să rămânem totuşi aici." 

Anuţa Şinar: "Nu pot." 

Hondola Liviu: "Am plătit impozitul respectiv până acum şi ne creşte impozitul 

acum când totul este la pământ." 

Paul Voicu: "Vreau să vă spun că am discutat zile în şir cu domnul Primar, cu 

doamna Teofila, cu doamna Şinar şi cu unii consilieri. Noi am vrut să rămână la fel 

impozitul. Am discutat şi cu juriştii. Şi aşa cum spunea doamna Şinar aşa este juridic. 

Juridic este vorba de 20%. Nici eu nu sunt jurist. Sunt inginer. Am discutat cu jurişti, 

economişti, cu toată lumea. Aceasta este forma legală." 

Baco Mihai: "Din păcate această mărire de salar nu este dictată nici de către 

Primărie nici de Consiliul local ci de o ordonanţă de guvern sau de o hotărâre de 

guvern. Noi nu putem să facem abstracţie de această hotărâre de guvern prin care s-a 

decis majorarea acestor impozite. Se discută acum despre o revenire la acest lucru. 

Dar până atunci noi suntem obligaţi să respectăm ceea ce este. Eu mi-aş permite să 

fac o altă propunere referitoare la taxa pe clădiri aparţinând persoanelor fizice. Eu aş 

propune să scădem la 0,80%. Anul 2010 va fi un an greu. Anul 2009 a fost unul uşor. 

Şi vă spun pentru că lucrez în acest mediu. Anul acesta deja se află în stare de 

solvenţă câteva firme din Alba-Iulia. Anul viitor vor fi mult mai multe. Haideţi să 

scădem la 0,80% că nu e mult. Pentru că în Cluj e 0,75%. Şi în alte oraşe se fac de 

moment ce legea este permisivă. Eu aş propune să mergem pe 0,80%. E părerea mea 

personală." 

Anuţa Şinar: "Diminuarea aceasta înseamnă 45 de miliarde pentru municipiul 

nostru. Şi simultan cu aceasta are loc reevaluarea clădirilor. Vreau să vă spun că 

aproape 80% şi-au reevaluat clădirile în jos. Deci faţă de valoarea pe care au avut-o 

până acum ei au mers în jos destul de mult. Suntem undeva înainte de revoluţie la 

câteva blocuri. Din punctul meu de vedere este mai uşor să recuperezi o sumă mai 

mică decât una mai mare. Dar rămâne să hotărâţi dumneavoastră care este 

cuantumul." 

Sandu Cornel Stelian: "Eu zic să adoptăm proiectul aşa cum ne-a fost 

prezentat." 

Puican Ioan: "Dumneavoastră aţi ridicat problema că este ordonanţă de guvern 

şi trebuie să ne încadrăm în ea. De moment ce este hotărâre de guvern nu văd logica 



pentru care trebuie să dezbatem ci să supunem aprobării Consiliului local. Decât 

pentru un singur lucru pe care l-a spus şi domnul Baco: diferenţa aceasta de la 1 la 

1,5%. Restul se aplică conform legii." 

Hondola Liviu: "Eu aş propune să amânăm pentru că nu mai este mult până la 

1 ianuarie şi nu ştim guvernul care vine. Dacă hotărârea de guvern mai rămâne sau 

nu." 

Rotar Marius: "Eu propun să supuneţi la vot în forma prezentată. Noi am 

dezbătut-o şi în comisie şi e cea mai potrivită şi pentru contribuabili şi pentru 

Primărie." 

Pleşa Gabriel: "Domnul coleg a propus amânarea. Mai avem şedinţe până la 

sfârşitul anului." 

Anuţa Şinar: "Dar ce este greu să revenim cu o altă hotărâre." 

 Vasile Cornea: "Domnilor consilieri dacă nu mai sunt discuţii supun la vot 

prezentul proiect de hotărâre aşa cum este în mapă."  

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 15 voturi pentru, 2 abţineri Dărămuş 

Marcela Eugenia, Lupea Iulian Nelu şi 3 voturi împotrivă Hondola Liviu, Pleşa 

Gabriel, Puican Ioan." 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 338/2009 

 

        4. Aprobă modificarea art. 3 din HCL nr. 245/2008 privind încadrarea unor 

străzi în zonarea municipiului Alba-Iulia. 

 Se dă cuvântul d-nei Anuţa Şinar care prezintă proiectul de hotărâre precum şi  

raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel Stelian care prezintă raportul de 

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

buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

 Sandu Cornel Stelian: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Baco Mihai: “Referitor la denumiri de străzi. Dacă tot dăm denumiri de 

străzinu ar fi bine să punem şi plăcuţe? Nimeni nu ştie pe ce stradă se află în 

municipiul Alba-Iulia. Dăm denumiri dar nimeni nu ştie unde sunt.” 

Paul Voicu: “Doamna Silvia Moldovan şi domnul Gabi Armean se vor ocupa 

de treaba aceasta.” 

Bogăţan Ioan: “Dacă tot suntem la plăcuţe. Propun de doi ani de zile pe Aleea 

Scriitorilor să se pună plăcuţe cu anii de naştere şi de deces. Suntem chiar de minune. 

Doar numele. Altceva nimic.” 

Pleşa Gabriel: “Şi în intersecţii cred că ar fi bine să se pună nişte plăcuţe.”  

Vasile Cornea: „Dacă  nu mai sunt discuţii cu privire la acest proiect de 

hotărâre atunci supun la vot aprobarea acestuia”. 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 338/2009 

 

         5. Aprobă acordarea de facilităţi fiscale unor persoane fizice. 

Se dă cuvântul d-nei Anuţa Şinar care prezintă proiectul de hotărâre precum şi  



raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel Stelian care prezintă raportul de 

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

buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

Sandu Cornel Stelian: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Anuţa Şinar: “Este vorba de Sava Nicolae, persoană fizică. Are condiţii mai 

grele de trai. Îl scutim de majorări şi penalităţi.” 

Paul Voicu: “În urma anchetei s-a propus scutirea.”  

 Vasile Cornea: „Dacă  nu aveţi discuţii cu privire la acest proiect de hotărâre 

supun la vot cine este pentru”. 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 339/2009 

 

         6. Aprobă încheierea unei convenţii de parteneriat academic între Consiliul 

local al municipiului Alba-Iulia şi Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia. 

Se dă cuvântul doamnei Luminiţa Fara care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi  raportul de specialitate.  

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

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

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

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Se dă cuvântul domnului Maier Eugen 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. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Vasile Cornea: „Dacă  nu sunt discuţii cu privire la acest proiect de hotărâre 

atunci supun la vot aprobarea acestuia”. 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 340/2009 

 

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

Se dă cuvântul doamnei Anca Crişan care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi  raportul de specialitate.  

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

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

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

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Vasile Cornea: „Dacă  nu sunt discuţii cu privire la acest proiect de hotărâre  

supun la vot aprobarea acestuia”. 



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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 341/2009 

 

8. Aprobă prelungirea contractului de închiriere  nr. 25759/2007 încheiat între 

Consiliul local şi SC ARTI – PAN SRL. 

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

raportul de specialitate.  

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

din partea Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi 

privat, agricultură.” 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Vasile Cornea: „Dacă  nu aveţi discuţii cu privire la acest proiect de hotărâre 

supun la vot aprobarea acestuia”. 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 342/2009 

 

9. Aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de comodat nr. 

37745/2008. 

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

raportul de specialitate.  

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

din partea Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi 

privat, agricultură.” 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Pleşa Gabriel: “Aş vrea să întreb de ce se trece de la 20 la 49 de ani?” 

Inurean Ioan: “În faza iniţială împreună cu domnul Primar aţi hotărât să dăm 

numai pentru 20 de ani să vedem ce fac.  Ei aveau un angajament să termine 

investiţia în doi ani. Au terminat în şase luni. Puteţi să verificaţi. E Arnsberg. 

Centrala e terminată şi interior şi exterior. Mai au mărunţişuri la ea.” 

 Vasile Cornea: „Dacă  nu mai aveţi discuţii cu privire la acest proiect de 

hotărâre supun la vot aprobarea acestuia”. 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 343/2009 

 

10. Aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe. 

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

raportul de specialitate.  

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

din partea Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi 

privat, agricultură.” 

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



avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Vasile Cornea: „Dacă  sunt discuţii? Dacă nu supun la vot cine este pentru”. 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 344/2009 

 

 

11. Aprobă modificarea acordurilor de asociere dintre Consiliul local al 

municipiului Alba-Iulia şi Fundaţia PAEM Alba – este retras de pe ordinea de zi. 

 

 

12. Aprobă modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 238/2009. 

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

raportul de specialitate.  

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

din partea Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi 

privat, agricultură.” 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Se dă cuvântul domnului Maier Eugen 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. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Inurean Ioan: “Este licitaţia cu ziarele. Reluăm licitaţia în condiţiile aprobate 

de dumneavoastră.” 

 Vasile Cornea: „Dacă  sunt discuţii? Dacă nu supun la vot cine este pentru”. 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 345/2009 

 

 

13. Declară ca aparţinând domeniului public al municipiului Alba-Iulia, 

schimbă categoria de folosinţă din vie şi arător în cimitir şi transmite în folosinţă 

gratuită pe o perioadă de 49 de ani către Parohoa Ortodoxă Maieri I a unor parcele de 

teren. 

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

precum şi  raportul de specialitate.  

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

din partea Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi 

privat, agricultură.” 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Baco Mihai: “Eu ştiu că e a cincea oară.” 

Marcela Avram: “Nu e acela. E cimitirul municipal Maieri I. Terenul respectiv 



a fost confiscat, a trecut pe statul român şi acum noi declarăm că aparţine domeniului 

public şi dăm drept de folosinţă gratuită pe 49 de ani.” 

Baco Mihai: “Mie mi se pare o chestie cam urâtă. Cimitirul Maieri este în 

administrarea Consiliului local, a Primăriei.” 

Marcela Avram: “Nu. Cimitirul municipal este. Acesta este celălalt. Următorul 

cimitir.” 

Baco Mihai: “Înseamnă că am greşit eu de prima dată. Mi se pare o chestie 

anormală cedarea aceasta de terenuri pe care le dăm noi în folosinţă gratuită bisericii. 

Vă readuc aminte un simplu fapt petrecut nu cu mult timp în urmă. Am cedat tot aşa 

în folosinţă gratuită după care a trecut în proprietatea bisericii ortodoxe un teren. 

Apoi cineva a vrut să facă un schimb cu Arhiepiscopia Ortodoxă. Şi ce a făcut 

Arhiepiscopia. A cerut plata acelui teren. Chiar să dăm totul către biserică?” 

Marcela Avram: “Îl dăm numai în folosinţă gratuită pe o perioadă determinată 

de 49 de ani. Şi acel teren e cimitir. Sunt morminte acolo.” 

Pleşa Gabriel: “Vreau să întreb dacă există taxe pentru cimitir? Şi aceste taxe 

unde merg? La Primărie sau la Parohie?” 

Inurean Ioan: “Având în vedere că sunt două cimitire. Este cimitirul municipal 

pe care îl administrează Primăria în contract de asociere cu Prometeu şi merge foarte 

bine unde taxele le preluăm noi Primăria. Dincolo taxele le preia Parohia. Şi vreau să 

vă fac o precizare. Dacă se întâmplă acest proiect  din câte informaţii am eu sunt în 

tratative cele două să facă acelaşi lucru ca la noi. Pentru că se vede diferenţa în doi 

ani de zile ca de la cer la pământ. De ordine, de disciplină.” 

 

Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Breaz Valer Daniel.” 

 

 Vasile Cornea: „Dacă  mai aveţi şi alte discuţii? Dacă nu supun la vot cine este 

pentru”. 

 „Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi o abţinere Baco 

Mihai.” 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 346/2009 

 

 

14. Transmite cu titlu gratuit Bisericii Creştine Baptiste “Cetatea” dreptul de 

proprietate asupra imobilului (teren) situat în Alba-Iulia str. Dr. Ioan Raţiu. 

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

precum şi  raportul de specialitate.  

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

din partea Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi 

privat, agricultură.” 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Marcela Avram: “Este vorba de Biserica Creştină baptistă care are teren şi pe 

strada Avântului şi conform Legii 239 transmitem dreptul de folosinţă gratuită 

Bisericii Creştine Baptiste.” 

 Vasile Cornea: „Dacă  sunt discuţii? Dacă nu supun la vot cine este pentru”. 



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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 347/2009 

 

Revine în sală domnul consilier Breaz Valer Daniel. 

 

15. Transmite dreptul de administrare a unor imobile situate în Alba-Iulia, str. 

Bucureşti, nr. 16 Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Alba. 

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

precum şi  raportul de specialitate.  

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

din partea Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi 

privat, agricultură.” 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Marcela Avram: “Transmitem Direcţiei de Sănătate dreptul de administrare 

pentru 2 imobile.” 

 Vasile Cornea: „Dacă nu sunt discuţii supun la vot proiectul de hotărâre”. 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 348/2009 

 

 

16. Expertiză tehnică judiciară efectuată în dosarul nr. 4252/176/2008 aflat pe 

rol la Judecătoria Alba-Iulia. 

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

precum şi  raportul de specialitate.  

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

din partea Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi 

privat, agricultură.” 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Vasile Cornea: „Dacă nu sunt discuţii supun la vot cine este de acord cu 

proiectul de hotărâre”. 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 349/2009 

 

 

17. Expertiză tehnică judiciară efectuată în dosarul nr. 6583/176/2009 aflat 

pe   rol la Judecătoria Alba-Iulia. 

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

precum şi  raportul de specialitate.  

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

din partea Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi 

privat, agricultură.” 



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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Vasile Cornea: „Dacă nu sunt discuţii supun la vot cine este pentru neînsuşirea 

expertizei”. 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 350/2009 

 

 

18. Expertiză tehnică judiciară efectuată în dosarul nr. 49/176/2007 aflat pe 

rol   la Judecătoria Alba-Iulia. 

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

precum şi  raportul de specialitate.  

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

din partea Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi 

privat, agricultură.” 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Vasile Cornea: „Dacă nu sunt discuţii supun la vot cine este pentru însuşirea 

expertizei”. 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 351/2009 

 

 

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

unor imobile (drumuri) situate în Alba-Iulia, str. Ana Aslan. 

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

precum şi  raportul de specialitate.  

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

din partea Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi 

privat, agricultură.” 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Vasile Cornea: „Dacă nu sunt discuţii supun la vot cine este pentru”. 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 352/2009 

 

          20. Aprobă atribuirea denumirii unor străzi. 

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă proiectul de hotărâre precum 

şi  raportul de specialitate.  

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

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

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

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



obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Vasile Cornea: „Dacă nu sunt discuţii supun la vot cine este pentru”. 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 353/2009 

 

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

 

    Art.1 : Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “ Construire pensiune turistică – 

modificare temă de proiectare privind lucrările de construire autorizate pentru 

locuinţă familială, Alba-Iulia, B-dul Republicii, nr. 5B, solicitant Polgar Tiberiu”, 

conform planului de situaţie anexat, cu condiţia reglementărilor urbanistice şi juridice 

şi pentru accesele şi parcajele la destinaţie ”. 

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

specialitate.  

 Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai 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. 

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil cu condiţii acest proiect de hotărâre.” 

Călin Hedviga: “Avem schimb de destinaţie din locuinţă familială în pensiune. 

Acest PUD a fost solicitat deoarece autorizaţia de locuinţă familială a fost dată doar 

pe această parcelă şi o pensiune mai are nevoie şi de alte utilităţi printre care şi 

parcaje.” 

 Vasile Cornea: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia cu 

condiţiile impuse de comisie.” 

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

     Art.2 : Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Construire locuinţe individiuale, 

str. Aron Pumnul, solicitant Lăncrănjan Franchini Gheorghe, Tudor Elvira” conform 

planului de situaţie anexat. 

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

de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai 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. 

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Călin Hedviga: “La art. 2 se propune construire locuinţe familiale pe strada 

Aron Pumnul în imediata vecinătate a monumentului istoric Cetatea Vauban şi din 

acest motiv a necesitat elaborare PUZ şi  stabilirea unor reguli precum şi avizul de la 

Ministerul Culturii. Aceasta este propunerea avizată de la Ministerul Culturii şi 

prezentată în Comisie.”  

Vasile Cornea: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.” 

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



  

 Art.3 : Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “ Modificare PUD aprobat prin 

HCL nr. 336/octombrie 2006, art. 19, prin schimbare amplasament construcţie cu 

destinaţia casă de vacanţă şi anexe gospodăreşti, solicitant Tripşa Vasile, conform 

planului de situaţie anexat”. 

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

specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai 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. 

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Călin Hedviga: “Este o documentaţie urbanistică de detaliu care a fost aprobată 

în 2006 şi care propunea amplasare locuinţă familială aici. Revine cu o modificare 

pentru a muta amplasamentul la această stradă.” 

Vasile Cornea: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui PUD.” 

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

 

 Art.4 : Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “ Construire locuinţă unifamilială 

strada Gemina, solicitant Henegar Gheorghe” conform planului de situaţie anexat, cu 

condiţia obţinerii avizului de la Ministerul Culturii – Comisia Naţională a 

Monumentelor Istorice, Secţiunea de Urbanism şi Zone Protejate . 

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

de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai 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. 

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil cu condiţii acest proiect de hotărâre.” 

Călin Hedviga: “Construire locuinţe unifamiliale pe str. Gemina. Este vorba de 

str. Gemina şi Calea Moţilor în zona aflată în vecinătatea Cetăţii Vauban. Aici a fost 

o condiţie. Nu avem avizul de la Comisia Naţională a Monumentelor istorice.” 

Vasile Cornea: “Se poate aproba şi fără aviz?” 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Condiţia era obţinerea avizului la faza de autorizare. 

Mie nu mi se pare foarte corect ca de exemplu comisia aceasta de avizare să ne 

impună modul ori arhitectura  pentru anumite secţiuni vis a vis de Cetate. Pe Moţilor 

am aprobat tot aşa o construcţie lângă Cetatea Vauban. Şi de la o construcţie care 

arăta chiar bine am ajuns să aprobăm o construcţie gen mănăstire.” 

Vasile Cornea: “Nu avem ce face domnul consilier.” 

Sandu Cornel Stelian: “Mai bine se pronunţă specialiştii decât noi. La unu îi 

place, la altul nu. Dar aceasta este meseria lor.” 

Vasile Cornea: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui PUD cu 

condiţia de a obţine acordul de la Comisia Naţională a Monumentelor Istorice.” 

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



 

   Art.5 : Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “ Amenajare parcare Miceşti, 

str. Scărişoara, solicitant Biserica Penticostală Miceşti” conform planului de situaţie 

anexat, cu condiţia menţinerii în folosinţa publică”. 

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

de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai 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. 

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil cu condiţii acest proiect de hotărâre.” 

       Călin Hedviga: “În Miceşti pe str. Scărişoara Biserica Penticostală vrea să 

amenajeze o parcare pe spaţiul public pe cheltuiala proprie. Este vorba de acest teren 

care este străbătut de un canal pe care vor să îl rezolve tehnic prin îngropare. Condiţia 

pusă de către comisie era să se reducă suprafaţa de amenajare a parcajelor. Această 

condiţie a fost introdusă de către proiectant.” 

           Cimpoeş Cornel Pavel: “Mai era o condiţie. Să devină parcare publică.” 

           Călin Hedviga: “Da. A fost trecută în proiect şi această condiţie.” 

           Contor Gheorghe: “Şi 2 accese.” 

           Călin Hedviga: “Da. Condiţia a fost introdusă  pentru că a fost rezolvat 

parcajul numai pe bucata aceasta şi s-au realizat accesele.” 

           Contor Gheorghe: “La comisie ne-a indus în eroare. Lăţimea cea mai scurtă a 

parcării au spus că este de 4 m. Dar 4 m e cu trotuar. Noi avem un trotuar. Pe lângă 

drumul modernizat este trotuar de 1 m şi ceva. Deci trotuarul plus 1 m care e teren 

liber. S-a băgat 2 m. Dacă îşi pune maşina acolo cineva cei de pe trotuar or să iasă pe 

drum. Cam aşa ceva. Cum hotărâţi şi dumneavostră.” 

          Bărdaş Horea Mihai: “O puneţi de-a lungul.” 

          Contor Gheorghe: “La biserică vin foarte mulţi. Pentru 7-8 maşini…” 

          Vasile Cornea: “Dar o fac pe banii lor.” 

          Contor Gheorghe: “În plus canalul acesta nu este cotificat. Adică să aibă 

anumite cote de scurgere. Ei îl betonează. Apa din aval nu ştiu dacă mai curge.” 

          Paul Voicu: “Eu propun să aprobăm cu condiţia să facă parcarea cu pavele  şi 

să fie publică.” 

          Călin Hedviga: “Aş vrea să completez ceea ce a spus domnul viceprimar: şi cu 

autorizaţie de construire ca să putem controla ce se întâmplă acolo.” 

          Hondola Liviu: “Pentru că nu este clară situaţia eu aş propune să amânăm şi să 

se deplaseze comisia la faţa locului.” 

          Vasile Cornea: “Ce rost are să mai tărăgănăm situaţia.” 

           Hondola Liviu: “Păi domnul Contor este în comisie.” 

           Vasile Cornea: “Da, dar comisia zice că se poate. Dacă nu mai aveţi discuţii vă 

rog să trecem la vot. Cine este pentru?” 

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 3 abţineri Hondola 

Liviu, Pleşa Gabriel, Puican Ioan.” 

 

 Art.6: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “AMPLASARE BUST 



GRIGORE VIERU, ALEEA SCRIITORILOR, PARC CENTRU, solicitant 

MUNICIPIUL ALBA IULIA. 

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

de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai 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. 

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Călin Hedviga: “Municipiul Alba-Iulia, amplasare bust Grigore Vieru. După 

îndelungi căutări am considerat că cel mai bun amplasament este totuşi pe Aleea 

Scriitorilor.” 

Vasile Cornea: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui plan.” 

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

 

 

 Art. 7: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “TERMINAL PLECARI-SOSIRI 

TRANSPORT INTERNATIONAL PERSOANE, STR. CALEA MOTILOR, 

solicitant SC TABITA TOURS SRL”, conform planului de situatie anexat. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai 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. 

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Călin Hedviga: “Terminal plecări-sosiri pe Calea Moţilor. Este vorba de zona 

de lângă stadion. Discuţie pe care am avut-o şi luna trecută. Aceasta este situaţia 

existentă. Propunerea vine să creeze o copertină şi un spaţiu de plecări-sosiri pentru 

acest transport internaţional care în continuare creează o dezordine în zonă. În spatele 

OMW se vor crea aceste copertine iar pe lateral o construcţie de acest tip care ar 

prezenta o anumită calitate pentru cetăţenii care vor veni şi vor staţiona.” 

Marius Rotar: “Aş vrea să întreb terenul în ce proprietate este?” 

Călin Hedviga: “Domeniul public al municipiului Alba-Iulia.” 

Rotar Marius: “Se va face o licitaţie publică să înţeleg.” 

Vasile Cornea: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui 

plan.” 

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

Marius.” 

 

 Bărdaş Horea Mihai: “Rotisorul dispare de acolo?” 

 Călin Hedviga: “Abia aştept.” 

 Bărdaş Horea Mihai: “Este o zonă foarte sensibilă acolo. Trebuie reglementată. 

Este şcoala de şoferi. Nu ştiu cine le-a dat voie. Vin şi cu maşini mici şi cu maşini 

mari acolo.” 

 Paul Voicu: “Tot dumneavostră hotărâţi. Dacă vreţi le trimit o adresă la toate 



şcolile care dau examen şi fac antrenamente acolo pentru a-i scoate afară.” 

 Bărdaş Horea Mihai: “În primul rând să mergeţi acolo să vă uitaţi. Vin cu 

maşinile mari şi se urcă pe bordură. Sunt toate praf. Avem inspectori de zonă care 

cred că se duc şi fluieră.” 

 Paul Voicu: “Încă o dată. Să le trimit mâine o adresă la toate şcolile pentru a le 

sista activitatea acolo? Domnul Inurean şi doamna Hedviga le vor găsi alt loc.” 

 Baco Mihai: “De ce trebuie să le găsim. Sunt toţi privaţi. Şi fac şcoala pe bani 

mulţi. De ce trebuie Primăria să le găsească un loc? Câştigă bani mulţi. Domnii care 

au şcoală de şoferi să pună mână de la mână şi să-şi facă poligon.” 

 Hondola Liviu: “Domnul viceprimar, cred că ne cam grăbim. Păcat că nu e 

doamna directoare ca să ne spună câţi bani aduc ei şi ce impozit dă şcoala de şoferi. 

Să ne spună domnul Inurean.” 

 Baco Mihai: “Şi care e problema? Alte firme nu aduc venituri la Primărie? Le-

ai dat şi lor ceva în plus?” 

 Bărdaş Horea Mihai: “Eu sunt de acord cu maşinile mici dar nu sunt de acord 

cu cele mari şi cu remorcă.” 

 Bogăţan Ioan: “Nu este nici un semn de circulaţie de interdicţie acolo. Dacă se 

întâmplă un accident? Pentru că şcolile de şoferi îşi fac numărul acolo. Clar că 

trebuie scoşi.” 

 Marcel Jeler: “De ce nu-şi cumpără teren dincolo de Profi?” 

 Vasile Cornea: “Dacă sunteţi de acord vă cer un vort consultativ la propunerea 

domnului viceprimar.” 

 Bărdaş Horea Mihai: “Mai bine să ni se prezinte o situaţie în şedinţa de luna 

viitoare.” 

 

   

 Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE LOCUINTE 

UNIFAMILIALE, ALBA IULIA, ZONA „FATA PODEI, solicitant AVRAM IOAN 

IANCU, GOIA MIRCEA SI GRUNFELD VALENTIN RAFAEL ”  

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

de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai 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. 

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil cu condiţii acest proiect de hotărâre.” 

Călin Hedviga: “Este la faza a doua. Aici avem o condiţie. Terenul aferent 

modernizării străzilor existente să fie reglementate juridic doar la autorizare.” 

Vasile Cornea: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui PUZ cu 

condiţia impusă.” 

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

 

   Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE LOCUINTE 

INDIVIDUALE, ALBA IULIA, CARTIER PARTOS EXTRAVILAN, ZONA LA 

BISERICUTA, solicitant BARB MIHAI, MARIAN VOICU IOAN ”. 

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



specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai 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. 

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Călin Hedviga: “Suntem tot la un plan urbanistic tot în etapa a doua.” 

Vasile Cornea: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui PUZ .” 

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

 

    Art.10: Aprobă Planul Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE LOCUINTE 

FAMILIALE, ALBA IULIA  ZONA CHIP, STR. EMIL RACOVITA, solicitant 

VINERSAR FLORIN STEFAN si TIMIS DORIN ”. 

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

de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai 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. 

  Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil proiectul şi nu avem obiecţiuni în 

privinţa aprobării acestuia”. 

 Vasile Cornea: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui PUZ.” 

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

 

 

 Art.11 : Aprobă Planul Urbanistic de Zonal “ Autogară, str. Iaşilor, nr. 87, 

solicitant Poptean Aurel Roman” conform planului de situaţie anexat”. 

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

specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai 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. 

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

           Călin Hedviga: "La art. 11 autogară str. Iaşilor, nr. 86. A fost o documentaţie 

mult discutată în şedinţele de consiliu. Dacă doriţi să-mi puneţi întrebări vă stau la 

dispoziţie." 

 Puican Ioan: "Domnul preşedinte. Întrucât această documentaţie a fost 

discutată în nenumărate rânduri şi de fiecare dată s-a procedat la vot secret vă propun 

ca şi acum să se realizeze prin vot secret." 

 Vasile Cornea: "Supun la vot cine este pentru vot secret?" 

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



 Vasile Cornea: "Ca modalitate de vot. Dacă sunteţi de acord cu documentaţia 

votaţi cu "da" prin tăierea celorlalte puncte "nu" şi "abţinere" cu x. Cu x vă rog. Nu 

încercuiţi. Rămâne alb cel care este valabil." 

 Rotar Marius: "Domnul preşedinte. Discuţii nu putem avea înainte?" 

 Vasile Cornea: "Ba da." 

 Rotar Marius: "Poate ar fi fost mai bine să purtăm discuţii înainte de a împărţi 

buletinele de vot deoarece văd că domnul Paul Voicu a votat deja." 

 Vasile Cornea: "Se poate discuta şi acum." 

 Rotar Marius: "Poate a votat pentru sau împotrivă, dar ştia deja cum să voteze." 

 Paul Voicu: "De trei luni de zile tot discutăm şi cred că toţi ştiu cum să voteze." 

 Rotar Marius: "Ce aş mai vrea să spun acum. Poate au apărut anumite lucruri, 

domnul Paul Voicu, care înainte nu erau. Şi am să fac dovada că au apărut. Şi la ce 

mă refer? Societatea Livio Dario este chemată în instanţă solicitându-i-se insolvenţa. 

Adică falimentul. Şi de ce? Pentru că nu şi-a achitat datoriile la mai multe societăţi 

comerciale. Pe lângă acest lucru aş dori să se revină la poza anterioară unde dv. veţi 

putea vedea foarte, foarte clar că aşa cum solicitam şi la alte societăţi pentru care 

aprobam un PUD, ori la alte construcţii tip bloc, solicitam şi spaţii de parcare. După 

cum vedeţi nu există nici posibilitatea de a crea spaţiu de parcare. Vă rog să reveniţi 

la poză. Nu există nici spaţiu de parcare şi nici posibilitatea de a se crea decât dacă 

este un PUD mincinos. În realitate nu apare aşa cum ni se prezintă în poza respectivă.  

Nu există locuri de parcare pentru maşinile personale ale şoferilor societăţii Livio 

Dario. Şi nici pentru personalul angajat în această clădire şi  pentru cei care vin să 

aducă pe x sau pe y, copii ori nepoţi în autogară. De asemenea puteţi observa în 

această fotografie un gard. Este al societăţii Autotrans, al autogării existente. Vreau să 

vă fac cunoscut că acest gard a dispărut la momentul actual în urma lucrărilor de 

reabilitare a autogării existente. Acel gard va veni până la limita de proprietate a 

societăţii adică dincoace de intersecţia în formă de T care se creează venind dinspre 

societatea Livio Dario înspre str. Iaşilor. Cea pe care o vedeţi e str. Iaşilor. Prin faţa 

acelor copaci şi a acelei clădiri frumoase  se vine de la centrul nostru Filantropia. 

Nimeni nu i-a întrebat pe cei de la Filantropia dacă vor sau nu autogară lipită de ei. 

Vreau să vă fac cunoscut faptul că gardul trebuie să înconjoare proprietatea şi 

bănuiesc că Primăria nu are nimic împotrivă să se construiască un gard. Chiar dacă la 

ora actuală se cer tot felul de autorizaţii de construire suplimentare pentru un gard în 

condiţiile în care vă pot arăta că sunt “n” case sau blocuri din Alba-Iulia fără nici o 

autorizaţie de construire. Eu doar atât vreau să vă spun că va veni gardul care 

depăşeşte această intersecţie. Un autobuz nu încape să ia curba. Vă spuneam şi data 

trecută. Raza lui nu îi permite să ia curba. Să se încadreze." 

 Puican Ioan: "Dar acolo e proprietatea Autotrans?" 

 Rotar Marius: "Da e proprietatea Autotrans. Întăbulat cu acte în regulă. Eu 

apelez la dv. nu neapărat că sunteţi specialişti, că nu-mi permit să vă spun specialişti. 

Dar sunteţi cetăţeni în oraş şi puteţi să vă daţi seama dacă încape acolo autogară sau 

nu. Şi de asemenea aş dori să apelez la dv.  pentru a fi consecvenţi. Pentru că dacă la 

unu nu i-am aprobat nimic că nu face dovada locurilor de parcare şi sunt multe 

exemple în acest sens, să fim consecvenţi să nu aprobăm la nimeni decât după ce face 

dovada. Sau pot să vă solicit eventual, dacă sunteţi de acord să amânăm acest proiect 



până la următoarea şedinţă şi să vină cu dovada locurilor de parcare. Pentru că ea nu 

s-a făcut niciodată." 

 Puican Ioan: "Eu din câte văd, persoana respectivă solicită un PUZ. Şi cred că 

atunci când a solicitat acest PUZ a ştiut ce face. Riscă în condiţiile în care este 

adevărat ce a spus domnul Rotar să piardă. Noi trebuie să dăm un răspuns la 

solicitarea unui om. Nu la întrebări şi la discuţii colaterale. V-am spus că nu l-am 

văzut niciodată şi nu-l cunosc. Dar gândesc logic. Omul cere. Hai să îi dăm un 

răspuns." 

 Rotar Marius: "Sarcină de partid." 

 Puican Ioan: "Nu e sarcină de partid. Dar nu putem să eliminăm concurenţa, 

nişte oameni care aduc venituri la municipiu. Plătesc impozite, taxe." 

 Rotar Marius: "Vreau să mai fac o observaţie. Poate că domnul Puican nu a 

înţeles bine pentru că am văzut de mai multe ori că înţelege mai greu." 

 Vasile Cornea: "Vă rog fără jigniri." 

 Hondola Liviu: "Domnul preşedinte. Cum face astfel de afirmaţii?" 

 Vasile Cornea: "Am oprit şi am spus fără jigniri." 

 Rotar Marius: "În această locaţie noi am aprobat, dacă unii îşi amintesc şi mai 

vor să-şi amintească, construirea unui hotel. Putem reveni să vedem PUZ-ul. Să 

vedem locurile de parcare pentru hotel şi câte erau. Şi să vedem şi acum. 

Imaginându-ne cu toţii. Autogara înseamnă mai multe locuri de parcare decât un hotel 

cu 20 de camere." 

 Hondola Liviu: "Într-adevăr domnul Rotar este om de afaceri şi doreşte să facă 

afaceri. Dar trebuie să dăm posibilitatea şi la alte firme care fac afaceri să deschidă 

autogară acolo pentru că atunci apare concurenţa." 

 Vasile Cornea: "Dacă nu mai aveţi discuţii să trecem la vot." 

 Marcel Jeler: "Rezultatul votului secret este: 13 voturi pentru, 2 abţineri şi 5 

voturi împotrivă. Deci planul a trecut." 

 

 

           Art.12 : Aprobă Planul Urbanistic Zonal “ Schimbarea soluţiei tehnice pe 

parcursul execuţiei lucrărilor  prin mansardare imobil (tronson C), Alba-Iulia, str. V. 

Alecsandri, solicitant SC Mirana Grup SRL” conform planului de situaţie anexat. 

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

de specialitate. 

         Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai 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. 

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil proiectul şi nu avem obiecţiuni în 

privinţa aprobării acestuia”. 

Călin Hedviga: “La art. 12 vă prezint un PUZ  avizat care este în zona 

stadionului şi care propune pe acest tronson mansardare. Deci schimbarea regimului 

de înălţime. Adică P + 2 şi mansardare.” 

Bărdaş Horea Mihai: “Cât e de aproape de stadion?” 

Călin Hedviga: “Cât e de aproape e tardiv pentru că noi am aprobat aici un 



PUZ. Nu modificăm decât regimul de înălţime.” 

Bărdaş Horea Mihai: “Vă înţeleg. Să ne arătaţi atunci.” 

Contor Gheorghe: “Nu se vede.” 

Bărdaş Horea Mihai: “Ştiţi de ce d-na Hedviga? Atât au săpat în mal încât o să 

vină aproape de tribună jos. Am zis că trimitem pe cineva în zonă. Nu ştiu dacă a fost 

şi nici nu cred că a fost. Şi dacă mai sapă o să vină malul pe ei  pentru că  îşi fac 

parcările exact în malul de sub tribună.” 

Călin Hedviga: “Vă referiţi la tronsonul acesta. Dar noi acum discutăm despre 

regimul de înălţime. Despre mansardarea acestui tronson.” 

Contor Gheorghe: “Nu la toate?” 

Călin Hedviga: “Doar la tronsonul acesta.” 

Contor Gheorghe: “El rămâne în amplasamentul vechi. Doar regimul de 

înălţime se schimbă. Şi prin mansardare creşte regimul de înălţime al imobilului cu 

1,25 m.” 

Bărdaş Horea Mihai: “Aş vrea să întreb dacă nu cumva mansardarea este 

făcută.” 

         Vasile Cornea: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui 

PUZ.” 

 “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi un vot împotrivă 

Bărdaş Horea Mihai.” 

 

          Călin Hedviga: “Începând cu art. 13 trecem la vaizare.” 
 

     Art.13 : Avizează amplasamentul pentru « Construire locuinţe familiale Alba-

Iulia, Oarda de Jos, Zona Obreja, continuare str. Garoafelor, solicitant Josan Radu 

Florin, Sas Gheorghe », conform planului de situaţie anexat. 

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

de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai 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. 

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil proiectul şi nu avem obiecţiuni în 

privinţa aprobării acestuia”. 

Călin Hedviga: “Este vorba de str. Garoafelor în Oarda într-o zonă care este 

sub incidenţa unor reţele de înaltă şi medie tensiune. Este în extravilan. Propunem 

schimbarea folosinţei terenului din arabil în construibil pentru aceste două parcele.” 

        Vasile Cornea: “Dacă nu mai sunt discuţii cu privire la acest PUZ supun la vot  

avizarea  acestuia.” 

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

 

    Art.14 : Avizează Planul Urbanistic Zonal “Construire locuinţe şi dotări 

turistice, Alba-Iulia Miceşti, solicitant Dudciuc Călin Nicolae » conform planului de 

situaţie anexat, cu condiţia reglementării parcelei minime de 600 mpşi aplicarea 

prevederilor HCL nr. 106/martie 2009 privind modificarea şi completarea 



Regulamentului local de urbanism al PUG la municipiul Alba-Iulia ”. 

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

specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai 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. 

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil cu condiţii proiectul”. 

Călin Hedviga: “În extravilan Miceşti aţi aprobat un PUZ la Dudciuc care 

acum vine şi se extinde prin realizarea unei zone de locuinţe individuale. Tot în faza 

de avizare, cu stabilirea unei trame stradale modificate şi cu alineamente la străzile 

existente.” 

Paul Voicu: “Aici am înţeles că avem şi o reclamaţie.” 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Comisia a dat aviz favorabil cu nişte condiţii.” 

Bogăţan Ioan: “Reclamaţia se referea la zona care am discutat-o mai devreme.” 

Călin Hedviga: “A fost o confuzie. Am lămurit-o cu proprietarii.” 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Au fost şi alte condiţii. Parcela minimă să fie de 600 

m şi procentul de ocupare al terenului de 30%.” 

Călin Hedviga: “Procentul de ocupare era de 30% şi am dorit să se aplice 

hotărârea privind limitele laterale şi posterioare.” 

        Vasile Cornea: “Dacă nu mai sunt discuţii cu privire la acest PUZ supun la vot  

avizarea  acestuia cu condiţiile impuse.” 

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

 

Art.15 : Avizează Planul Urbanistic Zonal Modificări PUZ – Zona Iuşuri, 

Alba-Iulia, solicitant Vasile Adrian şi SC Raiders Mob SRL, conform planului de 

situaţie anexat”. 

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

de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai 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. 

Baco Mihai: “Comisia a avizat nefavorabil proiectul şi avem obiecţiuni în 

privinţa aprobării acestuia”. 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Am considerat că în zona de case nu se potrivesc 

construcţii industriale. Aceasta este motivaţia.” 

Călin Hedviga: “Aş vrea să vă cer permisiunea să dăm cuvântul beneficiarului 

ca să vă prezinte anumite aspecte în ce priveşte schimbarea de folosinţă în zona 

industrială.” 

Domnul Mărginean: “Bună ziua. Mărginean este numele meu. Sunt 

proprietarul care am cumpărat terenul. Vrem să construim un depozit şi un spaţiu 

comercial pentru mobilier. Din datele pe care le-am primit de la Primărie  nu sunt de 

acord cu destinaţia respectivă cu toate că pe parcela de lângă noi este depozit şi spaţiu 

comercial aprobat la ora actuală. Vecinii din spate sunt Porţelanul, partea din dreapta 



este o parcelă moartă iar partea din stânga este iarăşi spaţiu pentru o firmă care face 

comerţ.” 

Călin Hedviga: “Pentru o mai bună înţelegere eu am fost în teren şi am făcut şi 

nişte poze. Deci terenul supus schimbului de destinaţie este aici iar relaţia cu blocul 

în construcţie este aici. Acesta este terenul. Şi am o poză de unde se vede calea de 

acces. Terenul este aici. Porţelanul este în zona plopilor şi aici calea ferată.” 

Vasile Cornea: “Care au fost condiţiile pentru care nu s-a avizat?” 

Călin Hedviga: “Relaţia cu zona de locuinţe individuale şi colective.” 

Vasile Cornea: “Văd că mai sunt în zona aceea nişte construcţii.” 

Călin Hedviga: “Acum să vedem ce fel de zonă industrială solicită. Dânşii vor 

să spună că fac comerţ.” 

Vasile Cornea: “Trebuie să le spunem de ce le interzicem dacă mai este un 

depozit acolo. Înseamnă că e zonă mixtă.” 

Călin Hedviga: “Daţi-mi voie să vă spun. Sunt purtătoarea de cuvânt a celor 

două comisii. Şi am venit să vă spun cele două aspecte.” 

Marcel Jeler: “Vreau să vă spun şi eu că nu comisiile decid aici. Dv. Consiliul 

local decideţi.” 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Vreau să vă spun că la comisie domnul în cauză nu a 

venit să ne dea nişte explicaţii clare cu privire la ce fel de construcţii industriale vor 

să facă în zonă. Au spus doar construcţii industriale. Tot dv. aţi aprobat înainte PUZ-

ul cu locuinţe. Acest PUZ modifică PUZ-ul aprobat de dv. cu locuinţe. În momentul 

în care nouă ni s-a spus că se fac construcţii industriale nu se prea potrivea cu ceea ce 

este acum în zonă. Dânşii până acum au spus că fac spaţiu comercial. Spaţiu 

comercial vis a vis de hala industrială este cu totul altceva. În momentul în care nouă 

ni s-a spus în comisie că se face hală industrială noi le defalcăm ca atare, nu ca spaţiu 

comercial  ori hală industrială.” 

Domnul Mărginean: “În zonă parcelele care se învecinează cu noi sunt 

aprobate printr-un PUZ din 2007, depozit şi spaţiu comercial.” 

Călin Hedviga: “PUZ-ul este aprobat aşa. Modificarea este că s-a creat o zonă 

industrială aici şi că parcela aceasta toată se transformă într-o zonă cu caracter 

industrial şi se continuă în zona aceasta.” 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Aşa cum a spus domnul secretar avizul comisiei este 

facultativ. Dumneavoastră votaţi în Consiliul local. Noi aşa am înţeles şi aşa am 

votat.” 

Baco Mihai: "Eu cred că iarăşi facem un amalgam. Construim case şi fabrici. 

Chiar şi astăzi reprezentantul firmei spunea că va fi şi o asamblare de mobilier. Ceea 

ce presupune o activitate productivă. Nu mi se pare corect ca între locuinţe familiale 

sau colective să plasăm activitate de producţie. Acum văd că astăzi venim şi spunem 

altceva. Păţim ca şi în alte dăţi. Aprobăm una şi va ieşi altceva. Cred că ni s-a spus că 

se va face acolo un atelier pentru utilaje agricole. Eu zic că pentru a evita orice fel de 

discuţii, dacă am hotărât că în acel loc se vor construi case să mergem pe acel lucru." 

Popa Pavel: "Numai o neîmpăcare sufletească am. Să ne ferim totuşi a nu da 

ocazii la discuţii care nu ne convin şi nu sunt bune pentru noi. Unii da alţii ba. Să ne 

hotărâm şi să mergem pe aceeaţi linie." 

Hondola Liviu: "Ţinând cont că societatea va intreprinde acolo producţie aş 

vrea să întreb câte locuri de muncă se vor crea în cazul în care noi am aproba." 



Domnul Mărginean: "În prezent avem patru angajaţi  dar sperăm să creştem. 

Am cumpărat terenul în 2007." 

Călin Hedviga: "Mai am un singur punct de vedere. Faptul că această parcelă 

este  lângă calea ferată şi nu mi se pare funcţional ca lângă calea ferată să facem o 

construcţie de locuinţe." 

Baco Mihai: "Eu din păcate locuiesc într-o zonă din aceasta mixtă. Ori facem 

case şi asigurăm confortul ori facem zonă industrială. Pentru că nu e normal ca cineva 

care îşi construieşte o casă să nu se poată bucura de o investiţie, de un ban pe care l-a 

investit. Pentru că în momentul în care vom face la capete zone industriale şi la 

mijloc case, va ieşi un tămbălău. Camioane de tonaj care vor umbla pe acele drumuri, 

zgomot. Noi nu putem să gândim limitat. Aceasta  a fost părerea noastră în comisie şi 

a arhitecţilor. E drept că se votează în consiliu. Aşa cum a spus domnul secretar." 

Rotar Marius: "Eu sunt întru totul de acord cu ce spunea domnul Baco. Şi eu 

sunt împotrivă să amestecăm locuinţe colective cu spaţii de producţie. Dar aş dori 

nişte lămuriri suplimentare de la doamna arhitect şef. Dacă noi am aproba în cazul lor 

un depozit şi ce fel de depozit este." 

Călin Hedviga: "Aceasta este planşa aprobată." 

Sandu Cornel Stelian: "Şi acolo maroniul acela ce este?" 

Călin Hedviga: "Deocamdată sunt nişte parcele neconstruite. Sunt aceste două 

parcele neconstruite. Reglementarea funcţională aprobată este pentru cele două 

parcele din zona industrială şi depozitare. Aşa se numeşte. Şi tot în cadrul acestei 

hotărâri domnul vrea schimbarea folosinţei parcelei de lângă calea ferată.” 

Bărdaş Horea Mihai: “Doamna arhitect, începând de la intrarea spre Porţelan 

sunt aprobate numai spaţii industriale.” 

Călin Hedviga: “Aici?” 

Bărdaş Horea Mihai: “Da.” 

Călin Hedviga: “Dar s-a schimbat zona funcţională.” 

Puican Ioan: “Deoarece acest subiect are multe discuţii şi pentru o bună 

documentare eu propun amânare.” 

Sandu Cornel Stelian: “Eu nu văd ce nu este clar.” 

Puican Ioan: “Eu văd că discutaţi fără nici un sens.” 

Sandu Cornel Stelian: “Eu văd că e o zonă mixtă acolo în acest moment.” 

Călin Hedviga: “Per ansamblu e zonă mixtă. Dar ea este împărţită în mai multe 

zone funcţionale.” 

Breaz Valer Daniel: “Bănuiesc că acolo trebuie acordul vecinilor dacă dânşii 

vor să construiască.” 

Georgeta Rânghet: “Dar nu sunt vecini.” 

Sandu Cornel Stelian: “Dar trebuie să fie un vecin. Indiferent că e iarbă.” 

Rotar Marius: “Nu mai e nevoie de acordul vecinilor.” 

         Vasile Cornea: “Dacă nu mai sunt şi alte discuţii cu privire la acest plan supun 

la vot cine este pentru neavizare .” 

       “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 6 voturi pentru neavizare Baco Mihai, 

Cimpoeş Cornel Pavel, Hondola Liviu, Maier Eugen, Pop Monica Liana, Rotar 

Marius, 8 voturi împotriva neavizării Bărdaş Horea Mihai, Cornea Vasile, Contor 

Gheorghe, Dumuţa Iulius Viorel, Oneţiu Cornelia Maria, Popa Pavel, Paul Voicu, 

Sandu Cornel Stelian şi 6 abţineri Breaz Valer Daniel, Dărămuş Marcela Eugenia, 



Lupea Iulian Nelu, Pleşa Gabriel, Puican Ioan,Bogăţan Ioan.” 

           Vasile Cornea: “Planul urbanistic zonal s-a avizat.” 

           Sandu Cornel Stelian: “E interesant cum a trecut PUZ-ul.” 

 

          Art. 16 Avizează Planul Urbanistic Zonal “Construire locuinţe individuale 

Alba-Iulia, Zona “Faţa Podei”, str. Baba Novac, FN, solicitant Beleiu Gheorghe 

Cornel şi soţia Saveta Ana”, conform planului de situaţie anexat, cu condiţia 

reglemetării procentului de ocupare a terenului maxim admis POT max.=25%. 

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

specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai 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. 

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil cu condiţii proiectul”. 

Călin Hedviga: “Propunerea arată astfel. Două străzi cu profil de 8 m.” 

Paul Voicu: “Drumurile sunt reglementate sau urmează?” 

Călin Hedviga: “Urmează a fi reglementate la aprobare. Este şi o condiţie.” 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Procentul maxim de ocupare al terenului să fie de maxim 

25%.” 

Marcel Jeler: “Aş vrea să fac o remarcă referitoare la procentul de ocupare al 

terenului. Am constatat că la planul urbanistic de la articolul 8 pe care l-aţi aprobat 

era un POT de 40%. Şi atunci vă întreb. Sunteţi consecvenţi sau nu?” 

Vasile Cornea: “Nu.” 

Marcel Jeler: “Corect. Pentru toată zona s-a spus că procentul este de 25%. În 

spiritul acestei observaţii vă spun că la punctul 8 procentul a rămas de 40%.” 

Călin Hedviga: “Aş vrea să vă dau o explicaţie. Condiţia de 25% este pentru a nu 

crea o zonă sufocată între două străzi. Pentru că aceste parcele sunt mici.” 

Vasile Cornea: “Dacă nu mai aveţi alte intervenţii supun la vot cine este pentru cu 

condiţia impusă.” 

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

 

       Art. 17 Avizează Planul Urbanistic Zonal “Construire locuinţe individuale şi 

realizare drum de acces, Alba-Iulia – Bărăbanţ, str. Turnătoriei, FN, solicitant Ciuca 

George Paul, Puican Ştefan”, conform planului de situaţie anexat. 

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

specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai 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. 

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil cu condiţii proiectul”. 

Călin Hedviga: “Condiţia a fost introdusă.” 

Vasile Cornea: “Dacă nu aveţi intervenţii supun la vot cine este pentru.” 

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

 



      Art. 18 Avizează Planul Urbanistic Zonal “Construire locuinţe familiale 

individuale, înşiruite, cuplate şi creare acces drum, Alba Iulia – Zona Dinamita, 

solicitant Cosma Vasile, Dragomir Irimie, Cioancă Valer, Cordos Marcel, Gomboş 

Remus”, conform planului de situaţie anexat. 

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

specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai 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. 

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia”. 

Călin Hedviga: “Dumneavoastră aţi avizat un PUZ. Diferenţa este că această 

parcelă nu poate participa la faza de convenţie şi se reduce.” 

Vasile Cornea: “Dacă nu aveţi discuţii supun la vot cine este pentru.” 

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

 

 

        Art. 19 Avizează Planul Urbanistic Zonal “Construire locuinţe familiale – 

Miceşti, str. Valea Aurului, solicitant Loghin Dorin Alin, Loghin Liviu, Meisoros 

Daniela”, conform planului de situaţie anexat. 

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

specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai 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. 

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia”. 

Vasile Cornea: “Dacă nu aveţi discuţii supun la vot cine este pentru.” 

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

 

 

        Art. 20 Avizează Planul Urbanistic Zonal “Construire locuinţe individuale, str. 

Emil Racoviţă, solicitant Todericiu Voctoria, Florea Ioan, Făt Anastasia, Teodorescu 

Constanţa, Oprea Crăciun”, conform planului de situaţie anexat. 

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

specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai 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. 

   Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil cu condiţii acest proiect de hotărâre”. 

   Călin Hedviga: “Pe acest teren se propune următoarea reglementare. O stradă 

interioară privată şi nişte parcele. O zonă de locuinţe individuale. Condiţia a fost 

introdusă.” 



  Vasile Cornea: “Dacă nu aveţi discuţii supun la vot cine este pentru.” 

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

 

 

        Art. 21 Avizează Planul Urbanistic Zonal “Extindere FO aerian şi subteran în 

municipiul Alba-Iulia între stâlp 83 site 657,650, Alba Iulia, solicitant SC Vodafone 

România SA prin SC Electrogrup SA”, conform planului de situaţie anexat, cu 

condiţia realizării reţelelor în totalitate subteran. 

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

specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai 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. 

   Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil cu condiţii acest proiect de hotărâre”. 

   Călin Hedviga: “SC Vodafone doreşte să extindă o reţea de telefonie mobilă. 

Condiţia comisiei a fost să se realizeze reţelele în totalitate subteran.” 

  Vasile Cornea: “Dacă nu aveţi discuţii supun la vot cine este pentru cu condiţia 

comisiei.” 

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

 

 

 

         Art. 22 Avizează amplasament staţie fixă la intersecţia străzilor “Bd. 1 

Decembrie 1918” cu Bd. Transilvaniei la blocul M6, solicitant Kiss FM pentru 

beneficiar ONE TV INTERAŢIONAL. 

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

specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai 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. 

   Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil cu condiţii acest proiect de hotărâre”. 

   Călin Hedviga: “SC One TV vă propune spre avizare amplasarea unei antene de 

recepţie pe blocul M6 la intersecţia bd. 1 Decembrie cu bd. Transilvaniei.” 

  Vasile Cornea: “Dacă nu aveţi discuţii supun la vot cine este pentru cu condiţia 

prezentării contractului şi cu acceptul vecinilor.” 

  “Fiind supusă la vot propunerea a fost votată cu 14 voturi pentru şi 5 abţineri 

Contor Gheorghe, Hondola Liviu, Rotar Marius, Pleşa Gabriel, Puican Ioan.” 

 

          S-a adoptat Hotărârea nr. 354/2009. 
 

   

  

    22. Aprobă acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi 

persoanelor singure cu venituri care depăşesc tranşele de venituri prevăzute de 



OUGR nr. 5/2003 şi suportarea din bugetul local a acestor majorări. 

 Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu care prezintă proiectul de hotărâre. 

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

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

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

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Baco Mihai: “Limita s-a modificat. Ce facem?” 

 Bogăţan Ioan: “Proiectul acesta trebuia retras.Pentru că o dată s-a aprobat la 

600 lei apoi s-a modificat.” 

 Hondola Liviu: “Aş vrea să întreb care este numărul de persoane de la 600 la 

400 care nu au primit?” 

 Bogăţan Ioan: “În jur de 3000.” 

 Contor Gheorghe: “Se mai verifică şi altceva în afară de suma respectivă. Sunt 

familii care nu însumează acest  cuantum pentru încălzire.” 

 Bogăţan Ioan: “Nu mai merge numai pe declaraţii. Trebuie să aducă documente 

justificative. Venituri, copie după buletin.” 

 

     23. Aprobă un schimb de locuinţă. 

           Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate.  

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

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

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

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Paul Voicu: “Ieri la ora 1 am discutat în comisia de repartizare a locuinţelor 

ANL şi cred că şedinţa va fi pe data de 6 noiembrie ca să avem timp să facem 

anchetele.  La acest proiect 23 este vorba despre un schimb de locuinţe între doi 

proprietari de locuinţe ANL. Aceştia şi-au dat acordul unul altuia. Cel de pe str. 

Livezii şi cel din Ampoi III.” 

 Vasile Cornea: „Dacă  nu sunt discuţii cu privire la acest proiect de hotărâre  

supun la vot aprobarea acestuia”. 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 355/2009  

 

 

  24. Aprobă repartizarea unei locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, din 

blocul ANL de pe str. Livezii nr. 46 – 48. 

         Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate.  

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

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

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

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



obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Paul Voicu: “Este vorba despre repartizarea unui apartament cu două camere  

în blocul din str. Livezii pentru chiriaşii evacuaţi din case naţionalizate.” 

 Vasile Cornea: „Dacă  nu sunt discuţii cu privire la acest proiect de hotărâre  

supun la vot aprobarea acestuia”. 

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

 

    S-a adoptat Hotărârea nr. 356/2009  

 

 

        Vasile Cornea: “Dacă nu mai aveţi şi alte intervenţii şi materialele de pe ordinea 

de zi s-au epuizat, declar şedinţa închisă.” 

 

 

Alba Iulia, 27 octombrie 2009 

 

 

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                    Consilier                                                                 Secretar 

                       Vasile Cornea                                                         Marcel Jeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


