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Încheiat azi 28 august  2007, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 731/2007 a Primarului 

municipiului Alba Iulia . 

Domnul consilier Popa Pavel : „În calitate de cel mai în vârstă dintre consilierii 

prezenţi la şedinţă, conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia, îmi revine sarcina să asigur alegerea preşedintelui de 

şedinţă.” 

În acest sens propun alegerea d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte de 

şedinţă. 

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

Popa Pavel : „Şi acum în calitate de preşedinte ales, d-l consilier Pleşa Gabriel, 

urmează să conducă lucrările şedinţei .” 

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

verbal de la şedinţa anterioară.” 

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi o abţinere – Harda 

Doina.” 

Pleşa Gabriel : „Din totalul de 21 de consilieri aleşi, sunt prezenti 19 consilieri, 

lipsesc d-nii consilieri Besoiu Ioan şi Hondola Liviu,  deci şedinţa noastră este legal 

constituită .” 

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

mai participă: D-l primar – Mircea Hava,  d-l viceprimar – Paul Voicu, d-l viceprimar 

Bogăţan Ioan ,  d-l secretar – Marcel Jeler,  d-na Aurica Groza- Şef serviciu în cadrul 

Serviciului Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură, d-na Hedviga Călin – direcţia 

investiţii, d-na Silvia Moldovan – director Direcţia Investiţii, d-na Lucia Man – biroul 

resurse umane, Potopea Dana – consilier juridic, Rânghet Georgeta – consilier 

juridic, precum şi presa . 

Pleşa Gabriel : „Domnilor consilieri înainte de a se trece la dezbaterea 

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

. Eu propun să folosim votul deschis prin ridicare de mâini .” 

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

Pleşa Gabriel : „Ordinea de zi va fi modificată, în sensul că peste ordinea de zi 

vor fi introduse proiectele cu numerele 37, 38 şi 39. 

37 – Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere 



între Consiliul local al municipiului Alba-Iulia şi Societatea Agricolă Maier 1, Alba-

Iulia. 

38 – Proiectul de hotărâre privind majorarea contribuţiei Consiliului local al 

municipiului Alba-Iulia la Asociaţia “Fotbal Club Unirea 1924” pe anul 2007.  

39- Proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local 

pentru Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba-Iulia. 

Pleşa Gabriel : Şi acum prezint în proiect următoarea  

 

Ordine de zi 

 

I Proiecte de hotărâri privind : 

1. Aprobarea tarifelor pentru serviciile de pază prestate de către Serviciul 

Public Poliţia Comunitară Alba-Iulia. 

2. Mandatarea d-lui Mircea Hava – primarul municipiului Alba-Iulia să 

reprezinte în faţa instanţelor de judecată Consiliul local – Serviciul Public 

Poliţia Comunitară Alba-Iulia. 

3. Acordarea unor drepturi băneşti funcţionarilor publici şi personalului 

contractual din cadrul Serviciului Public Poliţia Comunitară Alba-Iulia. 

4. Modificarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

primarului municipiului Alba-Iulia şi al Serviciului public comunitar pentru 

cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba-

Iulia.  

5. Modificarea organigramei şi statutului de funcţii al Serviciului public 

“Administrarea patrimoniului local” şi al Serviciului public de asistenţă socială 

din subordinea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia. 

6. Cheltuirea unor sume de bani din bugetul local pentru activităţi culturale şi 

sportive. 

7. Aprobarea organizării activităţii de sărbătorire şi premiere a persoanelor 

vârstnice care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi aprobarea alocării din 

bugetul local a unor sume de bani la capitolul “Cultură”. 

8. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, fază studiu de fezabilitate 

pentru obiectivul: “ Grădiniţa cu program prelungit nr. 15, din localitatea  

Alba-Iulia, cartier Cloşca IV , jud. Alba”.  

9. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate 

pentru obiectivul: “Înlocuire reţea apă în Alba-Iulia, str. Mihai Viteazul din 

localitatea Alba-Iulia, jud Alba”. 

10. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza proiect tehnic pentru 

obiectivul: “Refuncţionalizare Zona locuinţe colective Platoul Romanilor – 

Alba-Iulia Obiect I-Bulevardul Transilvaniei din localitatea Alba-Iulia, judeţul 

Alba”. 

11. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate 

pentru obiectivul: “Amenajare zonă de agrement şi spaţii de joacă în Miceşti”.  

12. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate 

pentru obiectivul: “Amenajare zonă de agrement şi spaţii de joacă în Cartier 

Ampoi II, municipiul Alba-Iulia”. 



13. Avizarea denumirii de “Augustin Bena” pentru Centrul de Cultură Alba-

Iulia, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Alba. 

14. Atribuirea denumirii de străzi în municipiul Alba-Iulia. 

15. Aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru amplasarea şi 

realizarea unor construcţii în municipiul Alba- Iulia :  

art. 1. Aprobă planul urbanistic de detaliu CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ, 

STR. GHEORGHE DOJA NR. 100 solicitant S.C. CONDORUL PROTECŢIE 

ŞI PAZĂ S.R.L. 

art. 2 Aprobă planul urbanistic de detaliu CONSTRUIRE HALĂ 

AUTOSERVICE ŞI SHOWROOM. STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, FN 

solicitant S.C. VOVE COMPANY S.R.L.  

art. 3 Aprobă planul urbanistic de detaliu AMENAJARE PARC DE JOACĂ ŞI 

AGREMENT PENTRU COPII, RAVELINUL SF. MIHAIL solicitant S.C. 

NEW CARS S.R.L. 

art. 4 Aprobă planul urbanistic de detaliu MODERNIZARE SPĂLĂTORIE 

AUTO, B-DUL FERDINAND solicitant S.C. METEOR LUX MCD 

art. 5 Aprobă planul urbanistic de detaliu ANSAMBLU LOCUINŢE 

COLECTIVE-ÎNŞIRUITE, STR. ALKEXANDRU IOAN CUZA, NR. 17 

solicitant S.C. LA MARCA GRUP S.R.L. 

art. 6 Aprobă planul urbanistic de detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢE 

COLECTIVE, B-DUL REPUBLICII, NR. 54, ZONA ALSTING solicitant 

S.C. ANDREEAS COMPANY S.R.L. 

art. 7 Aprobă planul urbanistic de detaliu CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE 

AUTO, EXTINDERE HALĂ EXISTENTĂ, AMPLASARE RAMPĂ 

REPARAŢII AUTO, STR. GĂRII, BĂRĂBANŢ, solicitant S.C. ULPIA 

TRAIANA S.R.L. 

art. 8 Aprobă planul urbanistic de detaliu AMENAJARE “CENTRU 

JUDEŢEAN PENTRU PROMOVARE TURISTICĂ ÎN DOMENIUL 

VINIVITICOL”, ZONA ŞANŢURILE CETĂŢII VAUBAN solicitant 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA. 

16. Propunerea de atribuire în proprietatea solicitanţilor, proprietari ai 

apartamentelor, a terenului aferent locuinţei în cotă indiviză deţinută în 

construcţii.  

17. Expertiza tehnică  extrajudiciară efectuată în Dosar nr. 3811/176/2007, 

aflat pe rol la Judecătoria Alba-Iulia, privind parcelarea imobilului înscris în 

CF colectivă nr. 13648 – Alba-Iulia, nr. topo. 2308/1/52. 

18. Revocarea Hotărârii nr. 358/2007 a Consiliului local privind percelarea 

unui imobil (teren) situat  în Alba-Iulia, str. Oborului, nr. 9. 

19. Parcelarea şi concesionarea unui imobil (teren) situat în Alba-Iulia, str. 

Toporaşilor, lângă bloc CT15.  

20. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba-Iulia, B-dul Revoluţiei, zona 

Spitalului Judeţean. 

21. Parcelaera  unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei, nr. 

4A. 

22. Parcelaera  unui imobil (teren) situat în Alba Iulia , str. Jderului int. cu B-



dul Transilvaniei. 

23. Acceptarea donaţiei făcute de d-l Craiu Gligor pentru terenul situat în 

Oarda de Sus, str. Victoriei, nr. 8. 

24. Trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea municipiului 

Alba-Iulia – domeniul privat, a unui imobil (teren) situat în Alba-Iulia, Zona - 

Lumea Nouă. 

25. Modificarea anexei la Hotărârea nr. 141/2007 a Consiliului local Alba-Iulia 

privind propunerea de atribuire în proprietatea solicitanţilor, proprietari ai 

apartamentelor, a terenului aferent locuinţei în cotă indiviză deţinută în 

construcţii. 

26. Percelarea unui imobil (teren) situate în Alba-Iulia, str. Vânătorilor, nr. 39 

în vederea restituirii conform Legii nr. 10/2001. 

27. Darea în folosinţă gratuită Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba-Iulia unui 

imobil (teren) situat în Alba-Iulia, parcarea de lângă Casa de Cultură a 

Sindicatelor. 

28. Aprobarea asocierii dintre Consiliul local Alba-Iulia şi S.C. BONO DECO 

S.R.L. 

29. Aprobarea asocierii dintre Consiliul local Alba-Iulia şi S.C. SPORT 

ARENA S.R.L. 

30. Aprobarea scoaterii din funcţiune şi casării unor obiecte de inventar şi 

mijloace fixe.  

31. Particaparea Consiliului local la Programul Phare 2005 Coeziune 

Economică şi Socială. Dezvoltarea Resurselor Umane. Măsuri de Incluziune 

Socială. 

32. Participarea Consiliului local la Programul Phare 2006 Coeziune 

Economică şi Socială. Dezvoltarea Resurselor Umane. Măsuri de Incluziune 

Socială.  

33. Participarea Consiliului local la Programul de finanţare “Centrele de 

Informare din Reţeaua EUROPE DIRECT”.  

34. Transmiterea unui transformator electric către S.C. Transilvania Sud S.A., 

Sucursala Alba-Iulia. 

35. Acceptarea donaţiei făcute către Consiliul local a “Reţelei de apă, 

canalizare şi staţie de epurare” din Zona Cigaş. 

36. Aprobarea Caietului de Sarcini pentru asocierea în vederea monitorizării 

traficului rutier din municipiul Alba-Iulia. 

37. Aprobarea încheierii unui contract de închiriere între Consiliul local al 

municipiului Alba-Iulia şi Societatea Agricolă Maier 1, Alba-Iulia. 

38. Majorarea contribuţiei Consiliului local al municipiului Alba-Iulia la 

Asociaţia “Fotbal Club Unirea 1924” pe anul 2007. 

39. Alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română Alba-Iulia. 

 II. Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba-Iulia pe 

luna septembrie 2007. 

III. Diverse. 

Pleşa Gabriel  : „Dacă sunteţi de acord cu modificările şi completările aduse 



ordinii de zi prezentate, supun la vot aprobarea acesteia.” 

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

 

În continuare se trece la dezbaterea punctului I de pe ordinea de zi: 

 

1. Aprobarea tarifelor pentru serviciile de pază prestate de către Serviciul 

Public Poliţia Comunitară Alba-Iulia. 

Se dă cuvântul d-lui Radu Adrian care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 

raportul de specialitate.  

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

Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice, 

comerţ . 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia .” 

Pleşa Gabriel : „Dacă nu aveţi obiecţiuni, supun la vot prezentul proiect de 

hotărâre”.  

„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi două abţineri – 

Harda Doina şi Sandea Dorin.” 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 271/2007 

 

 

2. Mandatarea d-lui Hava Mircea – primarul municipiului Alba-Iulia să 

reprezinte în faşa instanţelor de judecată Consiliul local – Serviciul Public Poliţia 

Comunitară Alba-Iulia. 

Se dă cuvântul d-lui Radu Adrian care prezintă proiectul de hotărâre precum şi  

raportul de specialitate.  

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

pentru administraţie publică locală, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia .” 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu aveţi obiecţiuni cu privire la acest proiect de hotărâre 

supun la vot aprobarea acestuia.” 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 272/2007 

 

3. Acordarea unor drepturi băneşti funcţionarilor publici şi personalului 

contractual din cadrul Serviciului Public Poliţia Comunitară Alba-Iulia. 

Se dă cuvântul d-lui Radu Adrian  care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 

raportul de specialitate. 

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

Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice, 

comerţ. 



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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia .” 

Pleşa Gabriel : „Dacă  nu aveţi obiecţiuni cu privire la acest proiect de hotărâre 

atunci supun la vot aprobarea acestuia”. 

„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi două abţineri – 

Harda Doina şi Sandea Dorin.” 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 273/2007 

 

4. Modificarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

primarului şi al Serviciului public pentru cadastru şi agricultură din subordinea 

Consiliului local.  

Se dă cuvântul d-nei Lucia Man care prezintă proiectul de specialitate precum 

şi raportul de specialitate. 

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

Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice, 

comerţ . 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia .” 

Harda Doina: “Aceeaşi întrebare o pun. Când se vor scoate posturile la 

serviciul de administrare. De Cetatea noastră nu trebuie să se ocupe nimeni? Deci nu 

s-au scos la concurs. 

Pleşa Gabriel: „ Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot prezentul proiect de 

hotărâre.” 

„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi două împotrivă – 

Harda Doina şi Sandea Dorin.” 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 274/2007 

 

5. Modificarea organigramei şi statului de funcţii al Serviciului public 

„Administrarea patrimoniului local” şi al Serviciului public de asistenţă socială din 

subordinea Consiliului local. 

Se dă cuvântul d-nei Lucia Man care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 

raportul de specialitate . 

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

din partea comisiei de specialitate a Consiliului local pentru studii, prognoze 

economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice, comerţ. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt discuţii supun la vot dacă sunteţi de accord 

prezentul  proiect de hotărâre.” 

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi o abţinere – Harda 

Doina.” 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 275/2007 



 

Vine d-l consilier Besoiu Ioan. 

 

6. Cheltuirea unor sume de bani din bugetul local pentru activităţi culturale şi 

sportive.  

Se dă cuvântul d-nei Luminiţa Fara care prezintă proiectul de hotărâre precum 

şi raportul de specialitate . 

Se dă cuvântul d-lui consilier Cornea Vasile care prezintă raportul de avizare 

din partea comisiei de specialitate a Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, 

învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi 

protecţia copilului. 

Cornea Vasile : “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proiect 

de hotărâre.” 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 276/2007 

 

            7. Aprobarea organizării activităţii de sărbătorire şi premiere a persoanelor 

vârstnice care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi aprobarea alocării din bugetul 

local a unor sume de bani la capitolul  “Cultură”.  

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

precum şi raportul de specialitate. 

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

din partea comisiei de specialitate a Consiliului local pentru studii, prognoze 

economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice, comerţ. 

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

obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia”. 

Adela Cristescu: Este o activitate în premieră de sărbătorire a cuplurilor. Vrem 

să permanentizăm această activitate. Până acum avem 251 de cupluri şi suma de 

1.500.000 lei. Aşteptăm să se termine perioada de înscriere să stabilim suma. 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt mai 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. 277/2007 

 

8. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate 

pentru obiectivul: “Construire Grădiniţă cu program prelungit nr. 15 din localitatea 

Alba-Iulia, Cartier Cloşca IV jud. Alba”. 

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

raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Besoiu Ioan care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru organizare şi dezvoltare urbanistică. 



Besoiu Ioan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia”. 

Pleşa Gabriel: “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. 278/2007 

 

 

9 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu  de fezabilitate 

pentru obiectivul: “Înlocuire reţea apă , str. Mihai Viteazul din localitatea Alba-Iulia, 

jud. Alba” 

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

precum şi raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-nei consilier Besoiu Ioan care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei Consiliului local pentru organizare şi dezvoltare urbanistică.  

Besoiu Ioan : “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinta adoptării acestuia.” 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot aprobarea acestui 

proiect.” 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 279/2007 

 

10. Aprobarea proiectului tehnico-economic pentru obiectivul: 

“Refuncţionalizare Zona locuinţe colective Platoul Romanilor - Alba-Iulia Obiect I- 

Bulevardul Transilvaniei, din localitatea Alba-Iulia, jud. Alba”. 

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

precum şi raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-nei consilier Besoiu Ioan care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei Consiliului local pentru organizare şi dezvoltare urbanistică.  

Besoiu Ioan : “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinta adoptării acestuia.” 

Harda Doina: “M-am uitat pe documentaţie şi mi se pare foarte mult beton 

pentru marcaje pietonale. În Europa nu se mai foloseşte beton ci pământul este lăsat 

să respire. Aş dori să propun mai mult spaţiu verde şi vegetaţie în loc de asfalt”. 

Silvia Moldovan: “Zona verde este de 9400 m.p.”. 

Besoiu Ioan: “Există soluţia de a face la parcaje dalajul care permite creşterea 

vegetaţiei”. 

Harda Doina: “În documentaţia de urbanism nu este indicat câţi copaci şi câte 

flori se plantează”. 

Cornea Vasile: “Dacă puneţi pietriş ce fel de pietriş o să puneţi?” 

Harda Doina: “Este un anumit model de pietriş pentru pavaje”. 

Hava Mircea: “Parcările din toată Europa sunt pavate.În zonele de parcare se 

folosesc pavaje cu iarbă”. 



Harda Doina: “Sunt pe marile bulevarde parcările amenajate aşa cum am spus 

eu. Când aveţi timp o să vă arăt”.  

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui proiect.” 

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi două abţineri 

Harda Doina şi Sandea Dorin.” 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 280/2007 

 

 

11. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate 

pentru obiectivul: “Amenajare zonă de agreement şi spaţii de joacă în Miceşti”. 

Se dă cuvântul d-nei  Ana Metea care prezintă proiectul de hotărâre, precum şi 

raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-nei consilier Besoiu Ioan care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei Consiliului local pentru organizare şi dezvoltare urbanistică. 

Besoiu Ioan : “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinta adoptării acestuia.” 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot aprobarea acestui 

proiect.” 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 281/2007 

 

12. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate 

pentru obiectivul: „Amenajare zonă de agrement şi spaţii de joacă în Cartier Ampoi 

II, municipiul Alba-Iulia”. 

Se dă cuvântul d-nei Ana Metea care prezintă proiectul de hotărâre, precum şi 

raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Besoiu Ioan care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei de specialitate a Consiliului local pentru organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.. 

Besoiu Ioan : “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Pleşa Gabriel: „Dacă nu sunt obiecţiuni cu privire la propunerea din proiectul 

de hotărâre supun la vot aprobarea acestuia.” 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 282/2007 

 

 

13. Avizarea denumirii de „Augustin Bena” pentru Centrul de Cultură Alba-

Iulia, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Alba. 

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

şi raportul de specialitate. 



Se dă cuvântul d.lui consilier Cornea Vasile care prezintă raportul de avizare 

din partea comisiei de specialitate a Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, 

învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi 

protecţia copilului. 

Cornea Vasile : “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Călin Hedviga : “Consiliul Judeţean deţine un spaţiu pe strada Regina Maria şi 

doreşte această denumire”. 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu mai sunt şi alte discuţii, supun la vot aprobarea 

acestui proiect de hotărâre .” 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 283/2007 

 

14. Atribuirea denumirii de străzi în municipiul Alba-Iulia. 

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

şi raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Cornea Vasile 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. 

Cornea Vasile :  “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt obiecţii supun la vot aprobarea acestuia.” 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 284/2007 

 

15. Aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru amplasarea şi 

realizarea unor construcţii în municipiul Alba-Iulia: 

            

          Art. 1 Aprobă planul urbanistic de detaliu Construire sediu firmă, str. Gheorghe 

Doja, nr. 100 solicitant S.C. Condorul protecţie şi pază S.R.L. 

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

specialitate.  

 Se dă cuvântul d-lui consilier Besoiu Ioan 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. 

Besoiu Ioan : “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt obiecţii supun la vot aprobarea acestuia.” 

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

   

Art. 2. Aprobă planul urbanistic de detaliu Construire hală autoservice şi 



showroom, str. Alexandru Ioan Cuza, FN solicitant S.C. Vove Company S.R.L. 

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

şi raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Besoiu Ioan 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. 

Besoiu Ioan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Harda Doina : “Vreau să ştiu dacă în PUD există desfăşurarea. Dacă este la 

artera principală în oraş ar trebui să ştim cum arată.” 

Baco Mihai : “Având în vedere destinaţia acestuia, spaţiul mi se pare mult prea 

mic. Dat fiind faptul că este un spaţiu viran ar trebui să ştim ce aprobăm. Este poarta 

de intrare în municipiul Alba-Iulia.” 

Creţu Simion : “Cinci locuri de parcare nu ajung nici pentru angajaţi. Eu 

propun să nu aprobăm”. 

        Pleşa Gabriel : “Dacă nu mai sunt şi alte întrebări supun la vot respinge acestui 

proeict.” 

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

  

 Art. 3 Aprobă planul urbanistic de detaliu  Amenajare parc de joacă şi 

agrement pentru copii, Ravelinul Sf. Mihail solicitant S.C. New Cars S.R.L.  

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

specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Besoiu Ioan 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. 

Besoiu Ioan:  “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt obiecţii supun la vot aprobarea acestuia.” 

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

  

         Art. 4 Respinge planul urbanistic de detaliu Modernizare spălătorie auto, b-dul 

Ferdinand solicitant S.C. Meteor Lux MCD 

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

de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Besoiu Ioan 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. 

Besoiu Ioan:  “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Bărdaş Mihai : “Sunt de accord , dar desfiinţez de pe o parte o spălătorie şi o 

înfiinţez în altă parte la fel de urâtă. Să-i dăm voie dar să se facă ceva de calitate, 



ceva cu stil. Nu cum este cea de lângă cimitirul Chip”. 

Besoiu Ioan :  “Beneficiarul nu a respectat nici documentaţia iniţială”. 

Baco Mihai : “Cum se prezintă în faţa noastră e super dar nu ştim ce va ieşi. Eu 

zic că nici nu ştiu dacă spaţiul este suficient pentru o spălătorie cu circulaţie”. 

Rotar Marius : “Eu susţin idea lui Bărdaş că vrea să arate bine oraşul. Propun 

un proiect de ansamblu şi să respingem  propunerea de astăzi”. 

Pleşa Gabriel : “Acolo unde am aprobat nişte PUD-uri şi nu s-au ţinut de 

cuvânt să fie sancţionaţi drastic”. 

Cimpoieş Cornel : “Să se demoleze ce este acum şi să se facă un proiect nou”. 

Harda Doina : “Se vorbeşte de calitate, de exigenţe. Dar a cui? Cei care le cer 

sunt implicaţi în aceste proiecte. Aştept să se ia măsuri în ceea ce priveşte acest 

aspect. La fel cu izolarea termică a blocurilor, cu romburile, cu pătrăţelele”. 

Abrudeanu Vasile : “Să aprobăm oamenilor să facă întocmai, să se respecte 

aceste documentaţii aprobate. Sunt pentru ca să aprobăm investiţii şi să se urmărească 

respectarea lor”. 

Rotar Marius “ Eu insist să mergem pe ideea de amânare”.  

Pleşa Gabriel : “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot respingerea  PUD-ului 

respectiv.” 

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

   

Art. 5 Respinge planul urbanistic de detaliu Ansamblu locuinţe colective – 

înşiruite, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 17 solicitant S.C. La Marca Grup S.R.L.16.  

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

specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Besoiu Ioan 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. 

Besoiu Ioan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

       Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă o reclamaţie din partea d-lui 

Fleşer. 

Maier Eugen : “Tot ce circulă pe artera principală nu deranjează”? 

Reclamantul Fleşer : “Mă deranjează că au modificat drumul de acces. Casa a 

fost construită în 70, am fost inundat, mă tem de maşinile de tonaj mare. Şi ce se va 

alege din această casă? Tot la trei ani trebuie tencuită. Acum doi ani a fost solicitat 

acelaşi teren să se construiască un deposit de marmură”: 

Proiectantul Curea: “Soluţia nu este pentru realizarea unui drum de 7 metri cu 

2 artere principale. Beneficiarul ar trebui să suporte consecinţele, să repare casa”. 

Besoiu Ioan: “Dorinţa dânsului este pertinentă şi de bun simţ”. 

Călin Hedviga : “Hotărârea Consiliului local nr. 92 din aprilie presupune 

obţinerea acordului vecinilor”. 

Abrudeanu Vasile : “Se poate veni cu proiectul de organizare de şantier şi se va 

ţine cont de toate exigenţele respective”. 

Rotar Marius : “Investitorii ar trebui să cumpere teren suficient pentru că două 



maşini un ape lângă alta nu pot circula”. 

       Baco Mihai : “Dânsul şi acum are probleme cu această casă. Blocăm o 

construcţie pentru că dânsul are probleme cu casa”. 

Proiectantul Curea : “Vă mai atrag atenţia că nu are acceptul vecinilor. Acest 

drum se putea face de la început drept şi nu deranja”. 

Creţu Simion : “Dacă am propus să avem  acordul vecinilor  atunci să analizăm 

fiecare caz singular. Optzeci şi opt e un număr mare de locuinţe”. 

 Pleşa Gabriel : “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot PUD-ul respectiv.” 

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 7 voturi pentru Abrudeanu Vasile, 

Besoiu Ioan, Harda Doina, Sandea Dorin, Opincariu Constantin, Creţu Simion, Pleşa 

Gabriel  şi 13 abţineri –Sandu Cornel, Baco Mihai, Cornea Vasile, Popa Pavel, 

Bărdaş Mihai, Maier Eugen, Anghel Marius, Pop Monica, Avram Iancu, Contor 

Gheorghe, Sârbu Constantin, Cimpoieş Pavel, Rotar Marius.” 

Se dă cuvântul d-nei Hedviga Călin care prezintă  două sesizări: 

1. Prima sesizare vine din partea d-nilor  Ignat Gheorghe, Horduan Ioan şi 

Teodorescu Mircea, vecini indirecţi, referitor la Obiectivul “Hală atelier întreţinere 

ascensoare şi birouri”, str. Fântânele, nr. 51. Ei doresc să se sisteze imediat lucrările 

şi eliminarea cel puţin al unui nivel al clădirii. 

Pleşa Gabriel: “Propun ca această sesizare să se redirecţioneze Comisiei de 

Urbanism”. 

2. A doua sesizare vine din partea locatarilor blocurilor TOL 4, TOL 5, TOL 6 

şi TOL 7 referitor la planul urbanistic de detaliu  “Realizare acces” de pe strada 

Septimius Severus aprobat în şedinţa Consiliului local din 31 iulie 2007. 

Călin Hedviga: “Acest acces există”. 

Rotar Marius: “Drumul de pe Calea Moţilor este blocat când merg după 

prăjituri”. 

Bărdaş Mihai: “Comisia ce propunere are?” 

Abrudeanu Vasile: “Să aibă acest acces”. 

Cimpoieş Pavel: “Terenul a fost al lor”. 

Rotar Marius: “Vă rog să formulaţi răspuns pentru sesizări”. 

Pleşa Gabriel: “Se menţin PUD-urile aprobate”. 

Creţu Simion: “Să se redirecţioneze Comisiei de urbanism”. 

Pleşa Gabriel: “Supun la vot, dacă sunteţi de acord domnilor consilieri 

menţinerea PUD-lui aprobat”. 

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

 Art.6 Aprobă planul urbanistic de detaliu  Construire locuinţe colective, B-dul 

Republicii, nr. 54 Zona Alsting solicitant S.C. Andreeas Company S.R.L. 

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

specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Besoiu Ioan 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. 

Bărdaş Mihai : “Părerea mea este să-i dăm avizul dar cu 6 tronsoane”. 

        Abrudeanu Vasile : “Acest proiect trebuie privit foarte bine în raport cu Banca 



Comercială”. 

            Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt alte întrebări supun la vot prezentul PUD.” 

          “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri – Sandea 

Dorin şi Harda Doina.” 

           Art. 7 Aprobă planul urbanistic de detaliu Construire spălătorie auto, extindere 

hală existentă,amplasare rampă reparaţii auto, str. Gării, Bărăbanţ solicitant S.C. 

Ulpia Traiana S.R.L. 

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

specialitate. 

Se dă cuvântul d- lui consilier Besoiu Ioan 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. 

 Besoiu Ioan : “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre  şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Cimpoieş Pavel : “Am fost azi la faţa locului şi s-a propus ca şi corpul “P” din 

mijloc să fie redus la trei metri. Singurul corp care ar ştrangula accesul este corpul 

“P” “. 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.” 

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi două abţineri – 

Harda Doina şi Sandea Dorin.” 

          Art. 8 Aprobă planul urbanistic de detaliu Amenajare “Centru judeţean pentru 

promovarea turistică în domeniul vitivinicol”, zona Şanţurile Cetăţii Vauban 

solicitant Consiliul Judeţean Alba. 

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

de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Besoiu Ioan 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. 

Besoiu Ioan : “Comisia a avizat favorabil proiectul şi nu sunt obiecţiuni în 

privinţa aprobării acestuia”. 

Rotar Marius : “Pentru că firma îmi spune ceva sunt convins că o să se facă pe 

lângă restaurant şi cinematograf şi teatru şi sunt bani în spate ar trebui să aprobăm 

acest proiect”. 

Hava Mircea : “Legat de contractele din Cetate o să avem o discuţie. 

Investiţiile sunt foarte mari. Avem cazuri care au mişcat câte ceva, firmele care vor 

veni trebuie să prezinte garanţie că se vor ocupa de realizarea proiectului. Cred că 

proiectul pe care îl avem în momentul în care îşi va da drumul  să fie de mai mare 

succes, de mare înghesuială, dar pozitivă. Doar în două locuri s-au întâmplat lucruri 

bune, ăsta e marele adevăr”. 

         Pleşa Gabriel : “Dacă nu mai 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. 285/2007 

 

    16. Propunerea de atribuire în proprietatea solicitanţilor, proprietari ai 

apartamentelor,  terenul aferent locuinţei în cotă indiviză deţinută din construcţii.  

Se dă cuvântul d-nei Groza Aurica care prezintă proiectul de hotărâre precum  

şi raportul de specialitate. 

            Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.” 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 286/2007 

 

           17. Expertiza tehnică extrajudiciară efectuată în Dosar nr. 3811/176/2007, aflat 

pe rol la Judecătoria Alba-Iulia, privind parcelarea imobilului înscris în CF colectivă 

nr. 13648 – Alba-Iulia, nr. topo. 2308/1/52. 

           Se dă cuvântul d-nei Groza Aurica care prezintă proiectul de hotărâre precum 

şi raportul de specialitate.  

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai  care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură 

Baco Mihai : „Comisia a avizat favorabil acest proiect şi nu avem obiecţiuni în 

privinţa adoptării acestuia.” 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.” 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 287/2007 

 

 

18. Revocarea Hotărîrii nr. 358/2007 a Consiliului local privind parcelarea 

unui imobil (teren) situate în Alba-Iulia, str. Oborului , nr. 9. 

Se dă cuvântul d-nei Groza Aurica care prezintă proiectul precum şi raportul de 

specialitate.  

Se dă cuvântul d.lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 

partea     comisiei de specialitate a Consiliului local pentru administrarea domeniului 

public şi privat, agricultură. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.” 

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

Doina .” 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 288/2007 

 



 

 19. Parcelarea unui imobil (teren) situate în Alba-Iulia, str. Toporaşilor, lângă 

bloc CT15. 

Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre din 

partea Serviciului cadastru şi agricultură. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proeict.” 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 289/2007 

 

 20. Parcelarea unui imobil (teren) situate în Alba-Iulia, B-dul Revoluţiei, zona 

Spitalului Judeţean. 

 Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre din 

partea Serviciului cadastru şi agricultură. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proiect.” 

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi două abţineri – 

Harda Doina şi Sandea Dorin.” 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 290/2007 

 

 

          21. Parcelarea unui imobil (teren) situate în Alba-Iulia, B-dul Revoluţiei, nr. 

4A.  

Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre din 

partea Serviciului cadastru şi agricultură. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proeict.” 

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

împotrivă – Harda Doina şi Sandea Dorin.” 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 291/2007 

 

 

 22. Parcelarea unui imobil (teren) situate în Alba-Iulia, str. Jderului int. cu B-



dul Transilvaniei. 

Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre din 

partea Serviciului cadastru şi agricultură. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Harda Doina : “Vreau să precizez încă o dată că nu sunt de accord să se vândă 

alei spaţii verzi şi trotuare”. 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu mai sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proeict.” 

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

împotrivă – Harda Doina şi Sandea Dorin..” 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 292/2007 

 

 

         23. Acceptare donaţiei făcute de d-l Craiu Gligor pentru terenul situate în Oarda 

de Sus, str. Victoriei, nr. 8. 

Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre din 

partea Serviciului cadastru şi agricultură. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt obiecţiuni  supun la vot prezentul proiect.” 

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

împotrivă – Harda Doina şi Sandea Dorin”. 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 293/2007 

 

 

24. Trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea municipiului 

Alba-Iulia  - domeniul privat, a unui imobil (teren) situate în Alba-Iulia, zona Lumea 

Nouă. 

Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre din 

partea Serviciului cadastru şi agricultură. 

Se dă cuvântul d.lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt obiecţiuni, supun la vot prezentul proiect.” 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 294/2007 

 



 

25. Modificarea anexei la Hotărârea  nr. 141/2007 a Consiliului local Alba-

Iulia privind propunerea de atribuire în proprietatea solicitanţilor, proprietari ai 

apartamentelor, a terenului afferent locuinţei în cotă indiviză deţinută din construcţii. 

Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre din 

partea Serviciului cadastru şi agricultură. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proeict.” 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 295/2007 

 

 

26. Parcelarea şi concesionarea unui imobil (teren) situate în Alba Iulia, str. 

Vânătorilor, nr. 39 în vederea restituirii conform Legii nr. 10/2001. 

Se dă cuvântul d-lui Radu Oancea care prezintă proiectul de hotărâre din partea 

Serviciului cadastru şi agricultură, precum şi raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d.lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Harda Doina : “La câţi metri de faţada blocului se poate construi? La 50 metri 

de fereastra omului? 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proiect de 

hotărâre. 

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru, o abţinere Rotar 

Marius şi două voturi împotrivă – Harda Doina şi Sandea Dorin”. 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 296/2007 

 

 

 

27. Darea în folosinţă gratuită Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba-Iulia a 

unui imobil (teren) situat în Alba-Iulia, parcarea de lângă Casa de Cultură a 

Sindicatelor. 

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

raportul de specialitate.  

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot cine este pentru 

amânare.” 



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

 

 

 

 

 28. Aprobarea asocierii dintre Consiliullocal Alba-Iulia şi S.C. BONO  DECO 

S.R.L. 

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

raportul de specialitate.  

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt obiecţiuni  supun la vot prezentul proiect.” 

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

 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 297/2007 

 

 

29. Aprobarea asocierii dintre Consiliul local Alba-Iulia şi S.C. Sport Arena 

S.R.L. 

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

raportul de specialitate.  

Se dă cuvântul d.lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul din partea 

comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

privinţa aprobării acestuia.” 

Sandea Dorin : “Aş dori să fac o observaţie: să vedem dacă există avizul şcolii, 

pentru că face perte din venitul şcolii şi ar trebui să revină ei”. 

Harda Doina : “Copiii care nu au resurse unde mai pot face sport?” 

Bărdaş Mihai : “Există terenuri la Oarda, la Miceşti unde pot să se înscrie şi pe 

cheltuiala primăriei”. 

Rotar Marius : “Sunt copii care se joacă fotbal pe stradă şi oamenii îi trimit în 

curtea şcolii”. 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt obiecţiuni, supun la vot prezentul proiect.” 

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

 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 298/2007 

 

 

 

30. Aprobarea scoaterii din funcţiune şi  casării unor obiecte de inventar şi 



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 Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Rotar Marius : “Primarul este obligat să numească o comisie de inventariere 

pentru fiecare obiect”. 

Hava Mircea : “Comisia de casare va propune obiectele care vor fi supuse 

casării.” 

Harda Doina : “Aş întreba ce se popune pentru stadionul Mecanica care-l avem 

în centralizator. Vine şi se propune casare de mijloace fixe care nu mai există de un 

an. Este normal ca după  ce aceste mijloace fixe nu mai există să fie casate? 

Abrudeanu Vasile : “Casarea se face la termenul legal de trei luni.” 

Harda Doina : “La fel se procedează şi cu casarea mijloacelor fixe de miliarde 

de lei. ” 

Rotar Marius : “Văd  că valoarea totală pentru casare  în lei vechi este de trei 

miliarde. Nu-mi amintesc să se fi făcut casare deşi sunt consilier vechi.” 

Harda Doina : “Nu am obiectat dacă este mult sau puţin ci modul în care se 

face”. 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.” 

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi două abţineri şi 

două abţineri – Harda Doina şi Sandea Dorin.” 

 

S-a adoptata Hotărârea nr. 299/2007 

 

 

31. Participarea Consiliului local la Programul Phare 2005 Coeziune 

Economică şi Socială. Dezvoltarea Resurselor Umane. Măsuri de Incluziune Socială.  

Se dă cuvântul d-nei Crina Iacob care prezintă proiectul de hotărâre, precum şi 

raportul de specialitate. 

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

din partea comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii 

publice, comerţ. 

Sandu Cornel : “Comisia a avizat favorabil acest proeict de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Pleşa Gabriel : “Dacă sunteţi de acord propun aprobarea acestui proiect de 

hotărâre.” 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 300/2007 

 

 

32. Participarea Consiliului local Alba-Iulia la Programul Phare 2006 Coeziune 



Economică şi Socială. Dezvoltarea Resurselor Umane. Măsuri de Incluziune Socială. 

Se dă cuvântul d-nei Crina Iacob care prezintă proiectul de hotărâre, precum şi 

raportul de specialitate. 

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

din partea comisiei  de studii, prognoze economico- sociale, buget, finanţe, servicii 

publice, comerţ. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.” 

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

 

S-a adoptata Hotărârea nr. 301/2007  

 

 

 

33. Participarea Consiliului local la Programul de finanţare “Centrele de 

Informare din Reţeaua  EUROPE DIRECT”. 

Se dă cuvântul d-nei Crina Iacob care prezintă proiectul de hotărâre, precum şi 

raportul de specialitate. 

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

din partea comisiei de studii, prognoze economico- sociale, buget, finanţe, servicii 

publice, comerţ. 

Sandu Cornel : “Comisia a avizat favorabil  acest proiect şi nu avem obiecţiuni 

în privinţa aprobării acestuia.” 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu mai sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.” 

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

 

S-a adoptata Hotărârea nr. 302/2007 

 

 

34. Transmiterea unui transformator electric către S.C. Transilvania Sud S.A., 

sucursala Alba-Iulia. 

Se dă cuvântul d-lui Armean Gabriel care prezintă proiectul de hotărâre, 

precum şi raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu  sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.” 

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

 

S-a adoptata Hotărârea nr. 303/2007 

 

 

35. Acceptarea donaţiei făcute către Consiliul local a “Reţelei de apă, 



canalizare şi staţie de epurare” din Zona Cigaş. 

Se dă cuvântul d-lui Armean Gabriel care prezintă proiectul de hotărâre, 

precum şi raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

Pleşa Gabriel: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot prezentul proiect în forma 

prezentată.” 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 304/2007 

 

 

36. Aprobarea Caietului de Sarcini pentru asocierea în vederea monitorizării 

traficului rutier din municipiul Alba-Iulia. 

Se dă cuvântul d-lui Armean Gabriel care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui proiect.” 

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

 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 305/2007 

 

 

37. Aprobarea încheierii unui contract de închiriere între Consiliul local al 

municipiului Alba-Iulia şi Societatea Agricolă Maier 1 Alba-Iulia. 

Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă raportul de specialitate şi 

proeictul de hotărâre. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui proiect.” 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 306/2007 

 

38. Majorarea contribuţiei Consiliului local al municipiului Alba-Iulia la 

Asociaţia “Fotbal Club Unirea 1924” pe anul competiţional 2007-2008.  

Se dă cuvântul d-nei Fara Luminiţa care prezintă raportul de specialitate şi 

proiectul de hotărâre. 

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



din partea comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii 

publice, comerţ.  

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Bărdaş Mihai: “Propun ca majorarea contribuţiei să se facă pentru anul 

competiţional 2007-2008”. 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestui proiect 

cu precizarea ca majorarea contribuţiei să se facă pentru anul competiţional 2007-

2008.” 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 307/2007 

 

 

 

39. Alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română, Alba-Iulia.  

Se dă cuvântul d-nei Fara Luminiţa care prezintă proiectul de hotărâre precum 

şi raportul de specialitate. 

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

din partea comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii 

publice, comerţ. 

Pleşa Gabriel : “Dacă nu sunt obiecţiuni cu privire la adoptarea prezentului 

proiect supun la vot aprobarea acestuia.” 

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

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 308/2007 

 

 

II. Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba-Iulia pe luna 

septembrie 2007. 

Popa Pavel: “Propun ca şedinţa de luna viitoare  să aibă loc în data de 25 

septembrie”. 

“Propunerea fiind supusă la vot, aceasta s-a aprobat cu 20 voturi pentru”. 

 

III. DIVERSE 

 

 

- Se dă cuvântul d-nei Groza Aurica din partea Serviciului comunitar pentru 

cadastru şi agricultură care prezintă cererea adresată municipiului Alba-Iulia de către 

Mărginean Aurelia şi Toderici Ioan prin care propun efectuarea unui schimb de 

terenuri între Consiliul local  şi persoanele respective.  

Cererea primeşte avizul nefavorabil al comisiei. 

Pleşa Gabriel: „Supun la vot dacă sunteţi de acord propunerea  prin care 

Consiliul local al  municipiul Alba-Iulia respinge realizarea acestui schimb”. 



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

 

- Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă o cerere din partea 

locatarilor blocului CB 2 din Alba-Iulia , str. Brădişor, nr. 21 prin care solicită 

Consiliului local  să analizeze situaţia demolării celor şase garaje din strada 

Toporaşilor, între blocurile CB 2 şi CB 3. 

Abrudeanu Vasile: „Eu fac următoarea propunere: ca acele garaje să existe, 

dumneavoastră să intraţi în legalitate şi să plătiţi impozite pentru aceste garaje şi să 

concesionaţi terenul, să faceţi documentaţia”. 

Paul Voicu: „A fost o hotărâre a Consiliului local al municipiului Alba-Iulia 

280/2000 cu parcelarea unei zone din imediata apropiere a garajelor respective. 

Aceste garaje sunt pe domeniul public. Aceste garaje sunt undeva în aer. Nu putem să 

avem acolo nici un garaj în zona respectivă”. 

Hava Mircea: „Nu pot eu să hotărăsc ca cele şase garaje să rămână iar celelalte 

trei sute cincizeci au dispărut”. 

Baco Mihai: „Supun atenţiei să cedăm odată”. 

Hava Mircea: „Nu pot în această zonă în care s-a demolat totul. Ce pot să le 

spun celor trei sute cincizeci cărora li s-au demolat garajele. Acolo se face altceva, se 

plantează un pom. 

Abrudeanu Vasile: „Există această soluţie să nu mai fie licitaţia, aşa cum s-a 

dat canalizarea din Cigaş, se iau aceste garaje şi să se doneze”. 

Paul Voicu. „Ce să dăm dacă ei nu au proiect?” 

Pleşa Gabriel: „Domnii solicită să intre în legalitate”. 

Pleşa Gabriel: „Supun la vot dacă sunteţi de acord domnilor consilieri 

amânarea analizării situaţiei garajelor pentru şedinţa  ce va avea loc luna viitoare”. 

„Propunerea fiind supusă la vot aceasta a fost votată cu 20 voturi pentru 

amânare”. 

Pleşa Gabriel: „Dacă nu mai sunt şi alte materiale de prezentat şi punctele de 

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

 

  

 

      

     Alba Iulia, 28 august 2007 

 

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,     SECRETAR,  

             Consilier                                                                    

  Pleşa Gabriel Codru                                              Jeler Marcel              

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


