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Încheiat azi 29 septembrie 2009, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local 

al municipiului Alba Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 455/2009 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 19 

consilieri. Lipsesc domnii consilieri Baco Mihai, Domuţa Iulius Viorel  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-nul viceprimar 

Paul Voicu, d-nul viceprimar Bogăţan Ioan, d-na Lucia Man - şef birou Resurse 

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

Rânghet, d-na Silvia Moldovan, d-na Mirela Popescu – consilier juridic  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 36 proiecte de hotărâre iar peste ordinea 

de zi au fost introduse proiectele cu numerele 37, 38, 39: 

 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării prin negociere directă a 

unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. Energiei, FN. 

   38. Proiect de hotărâre privind contractul pentru asigurarea măsurilor de ordine 

şi siguranţă publică, cu ocazia desfăşurărilor meciurilor de fotbal.  

  39. Proiect de hotărâre privind solicitarea făcută Consiliului Judeţean Alba de 

transmitere a unui bun din domeniul public al judeţului Alba în domeniul public al 

municipiului Alba Iulia.  

     Cornea Vasile: "Vreau să vă mai spun că de pe ordinea de zi s-au retras 

proiectele nr. 6, nr. 7, nr. 34, nr. 35 şi nr. 36. La planuri urbanistice de detaliu mai 

avem de asemenea o completare." 

 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. 



 

 Vasile Cornea: “Vă rog să vă închideţi telefoanele ori să le daţi pe silenţios. Şi 

acum vă propun să trecem la ordinea de zi. Ca de obicei să începem cu diversele.” 

 

 I. DIVERSE 

 

 Vasile Cornea: "Primul care are cuvântul este domnul viceprimar Paul Voicu." 

 1. Paul Voicu: "Aveţi aici o notă de informare pe care am făcut-o cu privire la 

acea licitaţie cu chioşcurile de ziare din municipiul Alba-Iulia. Aţi citit despre această 

licitaţie vreo trei, patru articole în diferite date în presa din municipiul Alba-Iulia. Eu 

vreau să fac doar mici precizări. Nu vreau să intru în nici o polemică cu nimeni şi să 

fac alte discuţii că nu are nici un rost. Vreau să fac doar mici precizări în legătură cu  

această notă de informare pe care într-adevăr eu am semnat-o. Dar vedeţi că în 

subsolul ei există un secretariat care a întocmit-o. Nu am întocmit-o eu personal cum 

se spune în presă chiar în articolul de azi. Nu-mi permit niciodată aşa ceva şi eu nu 

sunt SRL Paul Voicu Primăria Alba-Iulia. Deci această notă este din partea unei 

comisii. Într-adevăr aţi votat ca eu să fac parte din această comisie. Am să-i rog şi pe 

domnul Hondola  şi pe domnul Cornea să-şi spună punctul de vedere pentru că au 

făcut parte din comisie ca şi consilieri locali şi au luat parte la acea licitaţie  şi au 

văzut ce s-a întâmplat acolo. Şi al doilea punct. Eu chiar aş dori să anulăm licitaţia  

fără nici o problemă. Şi chiar v-aş ruga să o anulăm. V-am pus pe masă în copie 

anexa nr. 1 la hotărâre. Este o singură foaie faţă verso. Hotărârea 238/2009 pe care 

dumneavoastră aţi votat-o şi ştiţi că acest caiet de sarcini a suferit mici modificări pe 

care tot noi le-am votat ca să înlăturăm cum se spunea tot în articolele de presă şi 

naţionale şi locale, acel sistem suveică să nu vină cei care nu au dreptul să participe şi 

au datorii şi aşa mai departe. Ştiţi că am modificat împreună câteva articole din acest 

caiet de sarcini şi unde probabil şi cei doi consilieri pe care i-am numit aici vă vor 

spune. Noi am hotărât în comisie ca acea experienţă de la punctul 3 alineatele 1, 2, 3, 

4, 5  dacă aveţi hârtia în faţă. Scrie acolo: experienţă în domeniu de minim doi ani 

dovedită prin contracte de distribuţie cu presă locală şi din ţară iar copia xerox la 

contractul de distribuţie va fi depusă la dosar. Firmele care au participat au contestat, 

două dintre ele acest punct, spunând că aceşti doi ani trebuie să fie daţi de registrul de 

înmatriculare şi de certificatul de înmatriculare la registrul comerţului cu data firmei. 

Noi în comisie, îşi aduc aminte şi cei doi consilieri şi secretariatul, am spus dacă eu 

am o firmă de construcţie şi sunt expert în domeniul rezistenţei şi înfiinţez peste nouă 

ani sau după nouă ani o altă firmă tot eu sunt expert în acea firmă şi am demonstrat 

vechimea ori am demonstrat experienţa prin vechime, experienţa în acest domeniu nu 

prin data înfiinţării firmei. Dar vă rog acum să discutaţi şi să clarificăm şi putem 

spune data înfiinţării firmei ori ce doriţi. Nu e nici o problemă. Oricum noi comisia 

respectăm ceea ce hotărâţi dumneavoastră  aici. Deci ar trebui punctul acesta care a 

fost foarte mult discutat. Altceva nu am de spus, nu am de adăugat. V-am prezentat 

nota de informare şi toate copiile de la comisie. Aici este şi domnul jurist Mihai 

Pripon care face parte din secretariat dacă doriţi să-l mai întrebaţi altceva. Eu zic că 

nu are rost să o mai întindem foarte mult. Vă propun încă o dată să repetăm licitaţia şi 

să o ţinem din nou ca să clarificăm acest lucru. Şi dacă din consilierii care au făcut 

parte din comisie doresc să precizeze ceva îi rog să o facă." 



 Hondola Liviu: "Deci aşa cum spunea domnul viceprimar într-adevăr eu am 

participat doar la a doua întâlnire  de licitaţie. La prima întâlnire nu am fost în data de 

24. Doar în data de 28 am fost. În prima din câte îmi aduc aminte primul dosar a fost 

eliminat pentru o firmă  care nu a corespuns. Deci acolo s-a discutat la prima şedinţă, 

la care eu nu am participat, condiţiile în care să se desfăşoare licitaţia. La a doua 

şedinţă de licitaţie într-adevăr s-au prezentat cele trei firme unde verbal s-au contestat 

unii pe alţii. Dar din documentele prezentate reiese că totul este ok, este în regulă. 

Aşa cum spunea şi domnul viceprimar, eu aş propune să repetăm licitaţia pentru că 

într-adevăr au apărut contestaţii. S-o repetăm şi dacă s-ar putea să fie prezenţi acolo 

chiar şi neutrii din afara comisiei de licitaţii." 

 Cornea Vasile: "Eu ce mai pot adăuga. Eu nu ştiu. Dacă la un moment dat unul 

dintre participanţii la licitaţie a participat la două locaţii. După două locaţii a spus eu 

mă retrag pentru că nu avem bani. Dacă participi la o licitaţie mi se pare corect să 

licitezi tot cât ţine licitaţia. Şi a rămas acolo până la final. După părerea mea licitaţia 

a fost corectă. S-au întrunit condiţiile. Dacă dumneavostră hotărâţi putem anula 

licitaţia." 

 Paul Voicu: "Ca să încheiem. Repet încă o dată. Acest alineat 4 de la punctul 3 

vă rog să fiţi de acord  să precizăm aici  vechimea ori experienţa în domeniu să fie 

atestată cum s-a cerut de firmele participante cu o vechime de doi ani de la 

înmatricularea firmei ca să nu mai avem nici o problemă că interpretăm cum cred unii 

ori alţii şi să repetăm licitaţia. Aceste două puncte vreau să le supun la vot. Să 

adăugăm la acest punct la anexa la hotărârea nr. 238, dovada să fie vechimea firmei 

sau data înregistrării firmei să fie minim doi ani. Sau dacă aveţi alte propuneri vă rog 

să le prezentaţi." 

 Maier Eugen: "E vorba de înmatricularea la registrul comerţului. De acord cu 

doi ani vechime  de la înmatriculare. Deci obiectul de activitate să aibă doi ani că sunt 

care şi-au schimbat ulterior obiectul de activitate. Dacă este precizat să aibă doi ani în  

domeniu." 

 Vasile Cornea: "Mulţumesc. Propun amânarea licitaţiei şi completarea cu 

amendamentul propus de domnul viceprimar Paul Voicu." 

 Mircea Hava: "Chestiunea este legată de ceea ce a explicat domnul viceprimar. 

De treburi de genul acesta, de suveică. Am o firmă care este unde este ca să nu 

folosesc termeni nelicenţioşi şi-mi fac alta care este curată şi cu care vin şi particip la 

licitaţie. Deci eu nu cred că putem să admitem aşa ceva. Ori nu mai sunt în cea care 

este  bolnavăl. Bolnavă dar e tot a mea şi eu mi-am făcut alta. Şi eu vin şi dau 

declaraţie. În orice caz aici trebuie să verificăm totul de la A la Z pentru că nu ne 

putem juca cu chestiunile acestea. Eu ştiu ce am păţit, ce s-a întâmplat şi cu firma 

aceea a lui arabu, vietnameză. Ştiţi prea bine că a fost o hotărâre de guvern pe 

vreamea lui Năstase prin care eram prin hotărâre, şi dacă vă aduceţi aminte dintre 

consilieri, eram obligaţi să-i punem terenul la dispoziţie. Nu i-am pus nici un teren la 

dispoziţie şi iată că nu am păţit nimic. Era o mare măgărie. Şi acum această firmă 

încearcă. Şi-a făcut a altă firmă care este curată ca un bobocel şi a venit cu ea la 

licitaţie. Cred că trebuie să vedem. Şi trebuie să ne uităm încă o dată mai atent la 

caietul de sarcini. Vă spun că lucrurile acestea nu sunt ca să câştige x, y sau z. 

Trebuie să fim super corecţi. Cu toate că nu este un busines pentru oraş. Nu este 

pentru nimeni. Însă trebuie să fim super aranjaţi  la treaba aceasta  pentru că trasul 



paiului prin nas ca să-i spun aşa ar trebui să se termine. Cei care au făcut declaraţii 

false să meargă la procuratură. Dacă avem cazuri de genul acesta. Deci dacă avem 

cazuri la licitaţie şi este dovedit să meargă la procuratură şi să se descurce acolo." 

 Paul Voicu: "Deci s-a propus amânarea licitaţiei şi completarea de la punctul 3, 

alineatul 4 cu doi ani de la înmatricularea firmei respective." 

 Mircea Hava: "Doi ani de înmatriculare şi doi ani de activitate. Şi eu mă 

înmatriculez şi pe urmă stau  şi tai frunză la câini." 

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

amânarea licitaţiei şi cu amendamentul domnului viceprimar Paul Voicu." 

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

 

 2. Vasile Cornea: "Ar mai fi la diverse încă o problemă. Este domnul Hondola 

cu o contestaţie a cetăţenilor din zona de jos a oraşului. Vă rog să o prezentaţi." 

 Hondola Liviu: "Cred că fiecare are în mapă această adresă făcută de cetăţenii  

din zona de jos, din zona străzii Bucureşti, Siretului, Andrei Mureşanu semnată de 61 

de cetăţeni proprietari ai locuinţelor din cartierele respective. Eu între timp, după ce 

adresa respectivă a fost înaintată spre Consiliul local, m-am informat şi la biroul 

tehnic, la d-na Silvia Moldovan care este situaţia cu zona respectivă, cu străzile 

respective, cu canalizarea, cu trotuarele şi toată zona pe care o menţionează în adresă.  

Într-adevăr eu sunt informat despre starea în care se află proiectul pe zona respectivă. 

Dar aş ruga pe doamna Silvia Moldovan să ne prezinte situaţia de fapt şi pe care să o 

putem prezenta mai departe cetăţenilor care speră de ani de zile că vor ajunge şi ei un 

oraş european. Vă rog doamna Moldovan." 

 Mircea Hava: "Domnule consilier, doamna Moldovan vorbeşte când îi dă voie 

Primarul ori preşedintele. Nu când îi dai voie dumneata. Nu dumneata conduci 

şedinţa. Doi la mână. Dumneata şti care e situaţia. Doamna Moldovan dacă îi spun eu 

nu vorbeşte." 

 Hondola Liviu: "Domnule preşedinte. Doamna Moldovan dacă se poate să ne 

prezinte situaţia din cartier." 

 Mircea Hava: "Aşa da." 

 Vasile Cornea: "Domnul consilier eu v-am rugat când am luat funcţia de 

preşedinte să ne comportăm civilizat, să fim civilizaţi şi să nu mai facem declaraţii 

politice. Noi avem nevoie  de declaraţii pentru cetăţeni." 

 Hondola Liviu: "Domnul preşedinte mulţumesc." 

 Vasile Cornea: "Poftiţi doamna Moldovan. Pe scurt nişte explicaţii." 

 Silvia Moldovan: "O să fiu destul de scurtă. Nu ştiam că se dezbate o astfel de 

problemă în şedinţa de astăzi. Aspectul pentru care domnul consilier dorea să le 

răspundă cetăţenilor şi în sensul acesta i-am dat toate informaţiile de care dânsul avea 

nevoie şi i-am sugerat să nu vină cu proiectul în Consiliul local. Pentru că nu avem ce 

aproba. Pentru că nu puteam aproba o propunere. Mai mult pentru că noi avem multe 

proiecte la cele din care oamenii le reclamă. Le avem aprobate şi sunt în fază de 

evaluare pentru obţinerea unor fonduri de finanţare. Le-am spus că le vom răspunde 

noi cetăţenilor. Şi ca urmare sunt în lucru răspunsurile. Se reclamă în general lucrările 

de canalizare din zona oraşului de jos şi problemele care apar cu inundarea străzilor." 

 Vasile Cornea: "Mulţumesc doamna directoare. Este suficient." 

 Hondola Liviu: "Aţi înţeles toată lumea. Da? Nu ne-a dat nici o concluzie. 



Când se face, când se termină. Eu ştiu dar cetăţenii..." 

 Vasile Cornea: "V-am cuvântul domnul Hondola?" 

 

 

 3. Vasile Cornea: "Are cuvântul domnul Popa Pavel." 

 Popa Pavel: "Eu nu mai vreau să discut referitor la problema care frământă 

cetăţenii din oraşul de jos fiindcă am fost convinşi dacă am studiat şi programul de 

implementare a obiectivelor care vor fi realizate în următorii doi ani de zile până în 

2013. Şi noi suntem cam tot în acelaşi pas  cu dumneavoastră, domnul Hondola. Dar 

trebuie să avem răbdare şi să studiem puţin. Răspunsul a fost dat în presă referitor la 

această interpelare a orăşenilor de jos şi într-adevăr mă bucur că au luat amploare 

anumite cartiere mărginaşe. Şi aş vrea să îmi permiteţi să îmi spun o neîmpăcare. O 

nemulţumire cu privire la tonetele acestea mobile. Sunt foarte necesare să fie cu 

covrigii aici la Unirea, în Cetate ori unde sunt amplasate. Sunt foarte necesare dar 

modul de servire a covrigilor către cetăţeni mi se pare foarte neigienic, nelalocul lui. 

Ce vreau să vă spun. Într-una din zile m-am dus să-mi iau şi eu un covrig. În faţa mea  

o mamă cu un copil. Şi înainte la femeia aceea era un cetăţean cu mâna dreaptă 

pansată şi pe cealalaltă nişte explozii în dosul la mână. Nu i-a plăcut primul covrig. Şi 

l-a dat deoparte. Şi bagă mâna încă. Şi mi-am pus întrebarea. E bine pentru copilaşi şi 

chiar pentru noi adulţii? Aş vrea să transmitem celor care distribuie aceşti covrigi să 

se alinieze standardelor corespunzătoare. 

 Şi încă o problemă. Referioare  la taximetrişti. Nu cu răutate spun. Nici una 

nici alta. Totul este în folosul cetăţenilor. Vine momentul să se avizeze autorizaţiile. 

Gândiţi-vă dacă e legal. Eu am obligaţia ca şi cetăţean nu ca şi consilier. Într-una din 

zile, căldură mare. Un taximetrist aştepta să-i vină clientul. Cu un picior afară din 

maşină, ţigara între degete şi citea ziarul. Şi  era cu pantalonii scurţi mai largi. Puteai 

să citeşti ce era dincolo. Nu mi se pare omenesc. Putem să-i obligăm şi pe dumnealor. 

Exact ca şi STP-ul. E o mândrie firma aceasta  şi modul cum a introdus disciplina la 

şoferi." 

 Vasile Cornea: "Mulţumesc." 

 Bărdaş Horea Mihai: "Eu aş fi vrut să discutăm problema aceasta a străzilor  pe 

care domnul Hondola a propus-o către dumneavoastră prin această cerere. Pentru că 

această zonă chiar dacă trotuarele şi şoseaua sunt petecite s-au făcut foarte multe 

lucrări. În primul rând s-a schimbat reţeaua de apă, de gaze. Este adevărat că în unele 

zone mai ales pe strada Siretului din cauza probabil a colmatării şi a unui nod care 

există pe strada Siretului şi iasă apa. Dar pentru lucrurile acestea din câte ştiu eu 

există un program trimis la Regiunea 7 Centru. Eu cred că lucrul acesta trebuia să ni-l 

spună doamna Silvia Moldovan. L-am întrebat pe domnul Creţu că m-am interesat şi 

eu despre ce e vorba şi ne-a spus că într-o săptămână el va da avizele. Va fi şi o 

licitaţie şi această zonă  va intra în reparaţii şi se vor face trotuare şi şoseaua va fi ca 

în tot oraşul Alba-Iulia. Ori vrea cineva ori nu vrea este un oraş european. Este un 

oraş foarte frumos.  E adevărat că şi pe mine mă doare sufletul  că e chiar în zona 

Lipoveniului şi vă spun sincer că nu mă aşteptam ca această sesizare să vină de la 

domnul Hondola ci de la domnul Pleşa care e chiar de acolo." 

 Dărămuş Marcela Eugenia: "Şi de la domnul Lupea." 

 Bărdaş Horea Mihai: "S-a mai discutat ieri în şedinţă cu domnul Lupea şi a 



înţeles foarte bine că se va face şi acest cartier. Dar trebuie să aşteptăm fondurile 

europene. Eu înţeleg că e poate chiar un pic electorală. Dar sunt alegerile 

prezidenţiale nu locale.  Serios." 

 Hondola Liviu: "Ce legătură are campania?" 

 Bărdaş Horea Mihai: "Eu aş ruga pe doamna Silvia Moldovan să ne spună cât 

de repede şi când vor intra în lucru aceste străzi. Atât am putea întreba." 

 Coşeriu Sorin Nicolae: "Domnul preşedinte. Lăsaţi să intervină toată lumea şi 

pe urmă doamna directoare ne va da răspunsul la sfârşit." 

 Mircea Hava: "Vă dau eu răspunsul la sfârşit. Că sunt în stare. Dacă 

dumneavoastră nu vroiaţi să facem această chestiune de presă îl întrebaţi pe domnul 

Creţu de proiecte şi poate vă spunea câte puncte are fiecare. Şi era treaba ok." 

 Pleşa Gabriel: "Ce se întâmplă. Vroiam să completez apropo de taximetre ce 

spunea domnul Pistol. Ce se întâmplă.  Luna trecută ştiţi că am avut intervenţia 

domnului Frăţilă Mihai. Nu s-a rezolvat sub nici o formă şi nu a primit nici un 

răspuns la această staţie de taxi din faţa casei domnului. Nu a putut veni luna aceasta 

la şedinţă. Rugămintea dânsului este dacă se poate soluţiona cumva această problemă. 

Vă aduceţi aminte de această staţie de taxi din faţa casei." 

 Coşeriu Sorin Nicolae: "Domnule preşedinte referitor la această problemă cu 

străzile. Nici pe de o parte nu este o intervenţie electorală şi nici de altă natură. Eu 

vreau doar să ajut puţin problema care până la urmă trebuie rezolvată. Deci 

cunoaştem cu toţii. Nu are rost să mai insistăm pentru că ele sunt prinse în proiect. 

Este foarte bine. Cetăţenii trebuie informaţi. Străzile nu sunt grozav de rele. Unele 

sunt chiar bunicele. Dar sunt unele care arată rău. Cetăţenii vor să ştie pentru că eu 

locuiesc în această zonă şi discut cu ei.  Să le dea un termen. Avem un program. Până 

la anul cutare străzile acestea se vor pune la punct. Sunt anumite străzi destul de 

importante cum este strada Bucureşti care duce la ieşirea spre Drâmbar. Este strada 

Iaşilor pe care sunt două biserici şi o şcoală care duce şi la gară şi la autogară şi care a 

cam rămas în urmă în detrimentul altor străzi care vă garantez eu că sunt folosite 

strict de locuitorii acestor străzi.  Deci nu e nici o problemă dacă aceşti locuitori vor 

avea acel moment pe care îl estimăm că este peste 2, 3, 4 ani. Nu este nici o problemă 

pentru că trebuie să le spunem. Şi aici aş mai avea o întrebare. Şi vă rog să fiţi atenţi. 

Să vă gândiţi. De câte zeci şi sute de ani cetăţenii acestor străzi plătesc impozite 

pentru acele străzi şi de câte zeci de ani plătesc impozite alţi cetăţeni." 

 Sandu Cornel Stelian: "Depinde ce vârstă au." 

 Lupea Iulian Nelu: "Dacă îmi daţi voie domnule preşedinte. Stau şi eu pe 

strada Ion Arion. Stradă cu probleme. La mine în faţa curţii şi o să vă invit pe toţi 

consilierii să vedeţi. Ies din curte în cizme de cauciuc. Şi chiar aş vrea să am şi eu un 

răspuns oficial. Să ştiu când o face. Mă întreabă vecinii. Eşti consilier local şi ce se 

face acolo." 

 Vasile Cornea: "Domnul Primar o să vă dea un răspuns." 

 Cimpoeş Cornel Pavel: "Îmi pare foarte rău că discutăm problema aceasta aici 

pentru că suntem Consiliul local. Dacă vroiaţi să daţi un răspuns la cetăţeni puteaţi să 

vă informaţi direct la sursă şi nu să facem acum în şedinţă o chestiune de campanie 

electorală. Era foarte simplu să vă înformaţi şi să daţi un răspuns clar la fiecare. Cam 

atât am vrut să spun." 

 Sandu Cornel Stelian: "Am să fiu scurt. Sper ca domnii consilieri care locuiesc 



acolo nu fac trafic de influenţă. Sper că îi interesează problemele cetăţenilor. Nu vor 

să ne influenţeze pentru a adopta mai repede în detrimentul altor străzi care nu au 

consilieri. Chestiunea aceasta este foarte relativă că o stradă a rămas în urma 

celeilalte pentru că întotdeauna aşa va fi. Întotdeauna străzile care se modernizează 

vor fi mai sus decât celelalte. Probabil că le vine şi lor rândul o dată. Cine nu 

recunoaşte că oraşul arată bine poate să meargă acolo la catedrală unde vin turişti din 

toată ţara să vadă ce discută aceşti turişti. Ori dacă aţi văzut grupuri organizate care 

au vizitat instituţiile să se pronunţe asupra faptului cum arată oaraşul." 

 Mircea Hava: "Un singur lucru aş dori.  Să încercaţi să fiţi atenţi la şedinţe. Cu 

mânuţa dumneavoastră aţi votat toate proiectele. Poate întrebarea era unde sunt 

proiectele. Proiectele au fost în evaluare. S-a terminat evaluarea. Este ok. Acum 

urmează o treabă pe care trebuie să o rezolv. Trebuie să o rezolv că pe PID-ul  sunt 

vreo 42 milioane de euro şi necesarul municipiului pe PID-ul este de 5, 6 milioane. 

PID-ul dacă vreţi să vă duceţi la doamna Crina Iacob să vă explice. Aceasta este una 

la mână. Deci pentru acestea se putea interesa toată lumea. Şi toată lumea putea să 

ştie. Pot să vă spun că străzile respective de acolo din zonă au cel mai mare punctaj.  

Aceasta înseamnă că vor intra. Împreună va trebui să alegem chiar dacă vom lua 30 

sau 40 de milioane. Prima alegere sunt străzile, pasajul, intrările în oraş. Şi ştiţi că şi 

acestea sunt puse. Şi interior Cetate. Şi pe urmă o să discutăm de alte proiecte care 

sunt excepţionale pentru oraş dar care pot să mai aştepte. Deci lucrurile s-au făcut. 

Mă gândeam că poate cineva o să zică: domnule, să le dea Dumnezeu sănătate celor 

care au muncit zi şi noapte. Pot să vă spun că la ora actuală cineva pleacă la Bucureşti 

cu maşina ca să se întoarcă la noapte şi când o să pot eu o să semnez contractul să se 

ducă înapoi şi să aducă vreo şase sute şi ceva de milioane. Aceasta este treaba noastră 

şi noi ne-o facem. Toate lucrurile acestea trebuie discutate. Cetăţenii au scris. Au 

venit şi la mine. Le-am răspuns. Aţi văzut şi în presă răspunsul. Pentru că şi eu trăiesc  

în această zonă. Şi eu mă duc pe străzi şi discut cu oamenii.  Dar în momentul în care 

vine cineva şi le povesteşte  tot felul de gogorniţe o să iasă cu totul altceva în zona 

respectivă. Pentru că aşa cum spuneam sunt tot felul de străzi. Toate au importanţa 

lor. Ceea ce m-a deranjat în scrisoarea respectivă, vă spun cinstit, m-a deranjat ca şi 

cetăţean în primul rând. Noi nu avem în Alba-Iulia cetăţeni de rangul 1 şi 2. Cei care 

se consideră cetăţeni de rangul 1 să se uite la cetăţenii de rangul 2. Trebuie să aveţi 

curajul să le spuneţi. Cartiere de rangul 2 este cu totul altceva. Pentru că acolo dacă 

se face ceva se respectă. Este curăţenie şi oamenii sunt altfel. Chiar dacă sunt oameni 

de rangul 2. Mai mulţi proletari. Că mai există termenul acesta. Mai puţini domni. Nu 

vreau să supăr pe nimeni. Însă ideea acesta de rang 1 şi 2 este deranjantă. Pentru ceea 

ce înseamnă oraş. Pentru ceea ce însemnăm noi ca oameni. Pentru ceea ce înseamnă 

europenism. Dacă ne aducem aminte primele cartiere modernizate au fost în oraşul de 

jos. De atunci au trecut 10 ani. Între timp s-au mărit casele, canalizările s-au distrus 

pentru că s-au făcut la apelul de seară. Când o să aveţi timp puteţi să vă arătăm aceste 

planşe. Exact cu lucrurile la care avem probleme. Toate lucrurile acestea se vor 

rezolva pentru că proiectul este foarte generos. Nu ştiu câte milioane sunt dar 

proiectul este destul de generos. Nu pot să vă spun în marea birocraţie în care trăim 

când. El acum trece de furci pe urmă o să ajungă. La fel ca şi cu proiectul legat de 

Şanţurile Cetăţii la care mulţumesc lui Dumnezeu şi acum că se sapă şi se lucrează 

acolo. A trecut un an de la depunere până la semnare. Şi aceasta nu din cauza lui 



Crina, a lui Silvia ori a dumneavoastră. Ci din vina unora care au stat cu picioarele  

aşa pentru că e un lucru pe care nu ar trebui să-l spun. Este foarte comod să stai 

undeva la km 0 şi să gestionezi treaba aceasta şi leafa să-ţi meargă. Că ai semnat trei 

proiecte îţi iei banii ca şi cum ai semnat pentru 30 ori pentru nici unul. Chestia 

aceasta este o boală veche. Deci nu vreau să creadă cineva că eu caut chestiuni 

subiective. Vă spun cinstit. În toamna aceasta încerc să semnăm contractul  şi 

primăvara să facem licitaţia ori în toamna aceasta. Aşa vreau. Dar nu depinde de 

mine. Şi lucrul acesta îl ştim cu toţii. Ce a depins de noi am făcut. Şi v-aş ruga din 

suflet să le spuneţi şi la cetăţenii care vă opresc pe stradă. Puteţi să le spuneţi şi de 

canalizare că v-am spus la fiecare şedinţă. Proiectul este la domnul ministru. Şi zace 

acolo de trei luni de zile. Poate dă Dumnezeu să plece acasă şi să vină altul să-i dea 

drumul. Este vorba de 126 milioane  pentru tot ceea ce înseamnă. Din care aproape 

28 de milioane pentru Alba-Iulia. Este tot ceea ce înseamnă canalizare în Alba-Iulia, 

Bărăbanţ, Miceşti. Tot ce vreţi dumneavoastră în zonele în care nu s-au terminat. Şi 

noi ne-am făcut treaba şi aşteptăm aceşti bani europeni. Or să spună de ce din bani 

europeni. Păi dacă îţi dă cineva nişte bani în care tu pui 2% trebuie să fi bolnav să dai 

cu piciorul şi să te împrumuţi şi iar să îţi creezi anumite probleme. Acesta este 

mecanismul pe care vi-l spun a nu ştiu câta oară şi vă rog să-l spuneţi oamenilor 

lucrul acesta care cred că mă duc pentru altceva. Toate proiectele au un punctaj. Nu 

mă aşteptam la altceva. Acum să vedem cum împărţim 3 paie la şapte măgari că 

avem şapte proiecte. Dar o s-o rezolvăm. Avem şi nişte mecanisme prin care vrem să 

aducem bani de pe axa 4 cu situri industriale. După situri industriale care ar veni vreo 

40 de milioane pe zonă. Şi ca să-i aducem în partea aceasta durează. Că birocraţia nu 

am inventat-o nici eu nici dumneavoastră. Că există şi acolo la Bruxelles de te doare 

capul. Dar aşa cum cineva, şi  foarte mulţi, au crezut că nu vom începe să lucrăm în 

Cetate, că sunt bărbi, aşa se vor întâmpla şi cu lucrurile acestea. Mulţi nu au crezut că 

şi cartierele se vor tansforma şi vor începe să arate aşa cum trebuie să arate. Au zis că 

sunt bărbi ca să-mi fac campanie. Iată-le că s-au îmbibat şi sunt aici. Am şi eu un 

pariu cu mine că pentru asta sunt aici. Cam atât legat de străzi. Şi când vreţi ceva să 

veniţi să întrebaţi. Iată că am consumat o oră  din şedinţă.Vă spuneam, vă dădeam 

lista şi toată treaba era ok." 

 

 4. Cornea Vasile: "Mai aveţi în mapă informarea domnului viceprimar Bogăţan  

pentru dumneavoastră. Aş vrea să vă spun şi eu două cuvinte despre această scrisoare. 

Să-l informăm pe domnul Atanasiu  că şi eu sunt handicapat. Boala mea este o boală 

care îţi dă dreptul la handicap. Să-i spuneţi că numai domnul Bogăţan ci şi eu sunt 

handicapat." 

  

 5. Vasile Cornea: "Doamna directoare Teofila Ţâr doreşte să ne prezinte un 

răspuns la solicitarea colegilor noştri cu privire la categoriile de persoane care 

beneficiază de gratuitate la transportul de călători." 

 Teofila Ţâr: "În şedinţa anterioară domnul consilier Pleşa ne-a cerut o 

informare pentru şedinţa de astăzi asupra categoriilor de persoane care beneficiază de 

gratuitate la transportul public de călători. Am să vă prezint informarea. 

 Categoriile de persoane care beneficiază de gratuitate la legitimaţiile de 

călătorie individuale pentru serviciul de transport public de persoane în municipiul 



Alba-Iulia sunt: 

 1. Persoane care beneficiază de gratuitate în conformitate cu legi speciale: 

legea nr. 44/1994 - 88 persoane, decret lege nr. 118/1990 - 36 de persoane, Legea nr. 

341/2004 - 22 de persoane, Legea nr. 189/2000 - 68 de persoane. Pentru aceste 

legizimaţii de călătorie se finanţează din bugetul local suma de 40 lei/persoană/lună 

conform HCL nr. 389/2007 

 2. Persoane cu handicap şi însoţitori ai acesora. Pentru aceste persoane numărul 

legitimaţiilor se stabileşte de către Serviciul Public de Asistenţă Socială. Beneficiază 

de această gratuitate în medie 800 persoane pe lună. Pentru transportul acestora se 

finanţează din bugetul local suma de 30 lei/persoană/lună conform HCL nr. 

389/2007. 

 3. Transportul pensionarilor şi al persoanelor care au atins pragul vârstei de 

pensionare. Aceste categorii beneficiază de gratuitate conform HCL nr. 73/2009 şi 

sunt în medie 13700 persoane/lună. Plata contravalorii transportului acestora s-a 

stabilit suma de 25 lei/lună/persoană prin HCL nr. 73/2009. Pentru persoanele care au 

atins pragul vârstei de pensionare dar care nu beneficiază de pensie, transportul este 

prestat gratuit de către STP pe baza BI/CI. 

 4. Având în vedere că o parte dintre persoanele cu handicap sunt şi pensionari 

în evidenţaCasei Judeţene de Pensii Alba, pentru evitarea plăţii de 2 ori către aceleaşi 

persoane, prin HCL nr. 249/2009 s-a aprobat ca numărul  legitimaţiilor acordate 

persoanelor cu handicap şi care beneficiază şi de pensie  să fie scăzut din numărul  

din numărul personarilor comunicaţi da casa Judeţeană de pensii Alba, în baza 

referatului întocmit de către Serviciul Public de Asistenţă Socială al Consiliului local 

Alba Iulia." 

 Vasile Cornea: "Dacă colegul vrea o informare mai amplă să o ceară la doamna 

directoare." 

 Pleşa Gabriel: "Mulţumesc foarte mult şi aş avea o rugăminte. Dacă ne puteţi 

da şi forma scrisă." 

 Vasile Cornea: "Trebuie să faceţi o adresă scrisă pentru că aşa spune legea." 

 Pleşa Gabriel: "Aşa o să facem." 

 Mircea Hava: "Nu vreau să repet ceea ce a spus doamna directoare. Toate sunt   

pe hotărâri de consiliu. O singură chestie vreau să vă spun legat de presă. Deci citiţi 

domnilor legea înainte. Băgaţi capul în ea. Când vă uitaţi pe internet. Şi ştiţi la cine 

mă refer. Opriţi-vă 15 minute şi citiţi legea. Amintiţi-vă de hotărâri.  Legat de faptul 

că la Transcom se face licitaţie cât de repede pentru că trecem pe AIDA. Dincolo 

licitaţia se va face în 2011 pentru că este contract pe 10 ani. Nu le spuneţi domnule la 

oameni chestiuni de monopol. Este exact ca şi cu drumurile. Dacă vreţi chestiuni de 

genul acesta şi eu pot să le servesc în fiecare zi. Şi eu pot să le servesc motivat nu 

emoţional. Şi pot să le arăt la oameni şi momentul în care aţi ridicat mânuţa şi aţi 

spus că sunteţi de acord. Haideţi să nu facem chestiuni care nu există. Să vorbim de 

ceea ce există. Eu înţeleg că unii au o grabă şi chiar vă spun cinstit. Chiar îmi lipseşte 

afişul ăla mare acolo cu Alba-Iulia - La mulţi ani. Era dedesupt Cosmin Covaciu şi nu 

mai ştiu ce. Poate vă faceţi voi unu şi vi-l puneţi acolo. Că pe bune când mergeam şi 

eu pe stradă îmi ridica tonusul. Îmi aminteam că mai exista cineva pe acolo. Haideţi 

să fim cât de cât morali. Se spune că politica nu are morală. Nici chiar aşa. Să se 

meargă cu chestiunea de minciună până la Dumnezeu. Îmi pare rău că din primul an 



toată chestia se degenerează. Într-adevăr că este campanie electorală, că trebuie să 

mişcăm. Eu cred că nu aşa. Să discutăm că facem cutare. Trebuie să ai o soluţie. 

Pentru că în momentul în care propui ceva trebuie să ai o soluţie. Nu să spui că 

trebuie mutat undeva. Unde? Pentru că unde o duci vine şi spune că nu-i voie aici. 

Deci nimeni nu doreşte nimic. Şi noi ce facem?  Pentru nu mai ştiu ce ştampilă lăsăm 

totul. Las-o domnule că oamenii or să ne iubească pentru aceste chestiuni. Vă 

înşelaţi. Eu v-am cerut-o colegial. Dacă doriţi chestii de genul acesta şi în special 

domnul Pleşa. Vă arăt dumneavoastră domnule care nici măcar nu sunteţi la putere, şi 

nici nu o să fiţi, ce faceţi în oraş. Cât teren ocupaţi ilegal. Dacă vreţi vă spun lucrurile 

acestea. Le arăt la oameni dacă vreţi. Şi vă spun  că ăla ... strigă.... Nu fac chestiuni 

de genul acesta. Pentru că nu îmi stă în caracter. Acestea nu sunt chestiuni care 

trebuie făcute în politică. Putea să spună domnule că a fost nu ştiu cum, că am asfaltat 

strada acolo şi trebuia mai sus ori chestii de genul acesta. Aceasta este presa. Toată 

lumea a citit-o legată de STP. Sunt lucruri care se fac acolo numai aprobate de 

Consiliul local. Licitaţia trebuia făcută în 2011 şi acolo pentru că nu ştiu dacă eraţi 

consilieri atunci, am făcut toate contractele aprobate de onor Consiliul local că nu 

puteam să le fac altfel. Şi doi la mână. Tarifele sunt aprobate de dumneavoastră. Trei 

la mână. Modul în carea arată acea firmă ne face cinste şi cred că ne face cinste în 

toată lumea aceasta. Că ne costă faptul că nu sunt gratuităţi? Împreună le-am aprobat. 

Chiar crede cineva că arunc cu banii? Împreună am discutat de chestiile acestea. Şi pe 

urmă am venit cu o propunere. Mai stăm un pic şi la anul în funcţie de cum stăm cu 

bugetul  ne întindem şi la subvenţii. Le dăm % la % gratuit. Toată lumea să circule 

gratuit în municipiul acesta. Vă spun colegial chestiile acestea. Nu este normal. Nu vă 

cert. Nu vă ameninţ. Dar dacă mai continuaţi cu chestii de genul acesta care sunt 

minciuni, sunt departe de ceea ce înseamnă Consiliul local. Poate îi transmiteţi şi la 

domnul care tot timpul scrie de Primăria SRL. Minciuni. Legat şi de domnul 

Cimpoeş.  Nu are nici o incompatibilitate. Incompetent este cel care scrie. Legat de 

fiica sa pe care am angajat-o. Este cabinetul Primarului şi angajez pe cine vrea 

Primarul. Aceasta este legea. S-o citim. Şi trebuie să o citim. Şi mai este încă o 

chestiune. Cel care este murdar de sus până jos şi a umflat mii de euro de la stat pe 

nimic vine şi arată cu degetul. Mi s-a spus baronul pavelelor şi poate dacă ne mutăm 

în Palatul Principilor mi se spune voievod sau cine ştie cum. Vă dau ca să scrieţi 

acolo destule. A fost o relaţie. Împreună am construit foarte multe. Şi legat de ceea ce 

a spus domnul Bogăţan. Să ştiţi că am şi eu o mamă de care s-a legat marele vostru 

preşedinte. Că este în partidul handicapaţilor. Îi doresc la mama, la soţia ori la cine 

are el aproape să fie la fel de sănătoasă ca mama. Că ştiţi ce are. Toate sunt nişte 

porcării. Acum suntem la diverse şi putem discuta politică. Nu este normal să 

ajungem la chestiuni din acestea. O să vă dau un arbore cu toată familia mea. Să ştiţi 

unde este fiul meu, care este numărul lui de telefon, fiica mea. Şi mai am două 

verişoare. Că dacă nu aveţi ce zice să vă legaţi de fiecare în parte. Vi-l pun repede la 

dispoziţie dacă credeţi că asta este politică. Dacă credeţi că aceasta putem discuta în 

Consiliul local. V-aţi legat şi de domnul Cimpoeş pentru că ştiţi că este prietenul meu 

de 100 de ani. Că e la Mall. Ce are asta cu Prefectura? Ce-ai fost la Mall? Patron? 

Director? Nu a fost nimic. Ai fost angajat. Că este la Salprest angajat? Care e 

problema? Avem relaţii şi cu poşta. Despre lucrul acesta nu aţi spus nimic. E 

degradant ceea ce faceţi. Eu vă urez în continuare să lucraţi tot aşa ori să fiţi oameni 



morali, normali. Niciodată nu am venit cu chestii de genul acesta, cu porcării. Şi încă 

o chestiune legată de postul acela de radio care foloseşte un nume drag nouă: 

Ardeleanul. Este o mizerie. Ori o să creadă cineva că o să începem şi noi pe un alt 

post de radio să bârfim? Vă rog să fiţi oamenii pe care îi ştiu dintotdeauna.” 

 Puican Ioan: “Domnul Primar. Din ceea ce aţi explicat dumneavoastră aici nu 

ştiu în ce măsură se referă la colectivul de consilieri de aici. În Consiliul local noi ne-

am desfăşurat activitatea în condiţii normale. S-au ridicat probleme care au fost 

principale. Am aprobat ceea ce trebuia aprobat, ne-am comportat civilizat şi nu ştiu 

de ce trebuie să fim împroşcaţi cu noroi în faţa Consiliului. Ce au făcut alţii în afara 

Consiliului nu ne aruncaţi nouă.” 

 Mircea Hava: “Eu vă cred domnul profesor în ceea ce aţi spus. Dar citesc şi eu 

presa.” 

 Coşeriu Sorin Nicolae: “Aş vrea şi eu câteva lămuriri. Nu vreau să repet ceea 

ce a spus domnul coleg. Eu am mai spus la o şedinţă că dacă ar fi să disociem 

activitatea noastră în cadrul Consiliului local de această activitate politică, care oricât 

ne-am strădui, ea va avea cel puţin pe alocuri conotaţii incomode. Dacă ar fi să vă 

spun părerea mea personală chiar sunt împotriva unor chestii care apar implicit în 

politică. Eu aş vrea totuşi ca aceste aspecte politice să le ducem într-o zonă de 

conferinţă de presă de partid iar aici să ne limităm strict la activitatea ce ţine de 

Consiliul local, de administrarea oraşului. Este o stare de disconfort ori de câte ori se 

discută aceste chestiuni. Dacă se mai discută asemenea probleme eu mă gândesc să 

nu mai vin.” 

 Vasile Cornea: “Dumneavoastră aţi citit regulamentul? Sunt declaraţii politice 

la diverse.” 

 Coşeriu Sorin Nicolae: “Atunci eu vin după diverse.” 

 Mircea Hava: “Ai perfectă dreptate. Dar te rog să rămâi în Consiliu. O spun 

sincer. Au fost nişte chestiuni urâte. Cele cu colegii. În rest aşa şi aşa.” 

 Bărdaş Horea Mihai: “Eu aş vrea să le spun colegilor că niciodată nu i-am 

acuzat pentru că sunt într-o relaţie foarte bună cu dânşii. Eu îi apreciez foarte mult. 

Dar vreau să vă spun că săptămâna trecută, la cererea cetăţenilor, ne-am deplasat în 

cartier pentru stabilirea parcajelor. Am fost eu cu domnul Primar, domnul viceprimar, 

domnul consilier Coşeriu. Am o problemă care mi se va rezolva în instanţă. Şi nu 

cred că interesează pe nimeni deocamdată. Decât pe mine. Şi în cazul în care eu o să 

ies rău o să iau măsuri. O persoană, pot să spun venită intenţionat acolo, a început să 

strige în mijlocul a 50 de oameni că suntem securişti, turnători, regele pavelelor. Păi o 

spun liderii din partidul dumneavoastră, nu vă supăraţi. Şi pe urmă să meargă la 

colegul meu, domnul Hondola să-i spună că eu am vorbit urât de el. Nu invers. Un 

asemenea om care este următorul pe lista dumneavoastră şi care nu este la prima 

chestie care ne-o face şi vine şi aruncă cu jigniri. Eu vă spun sincer. Că şi aşa îl bat. 

Ori ies din Consiliul local ori nu. Vă spun aici în faţă. Nu se poate. Este o ruşine. Şi 

vine să strige acolo comuniştilor! Staţi să vă întreb care nu aţi fost membru de 

partid.” 

 Paul Voicu: “Domnul consilier! Spuneţi că oamenii îl opreau să nu mai urle.” 

 Bărdaş Horea Mihai: “Eu vă spun sincer că aşa ceva nu am mai întâlnit. Ce 

dacă am fost comunişti. Printre comunişti au fost şi oameni cumsecade. Se supără 

cineva că a fost comunist? Îmi pare rău dar eu nu vreau să mă cert cu colegii pentru 



asemenea oameni.” 

 Hondola Liviu: “Dacă îmi permiteţi. Îmi pare rău că discuţia a degenerat atât 

de la două puncte de la diverse care la început s-au considerat electorale. Eu am venit 

aici cu o cerere semnată de 60 de cetăţeni. Vreau să vă spun că eu nu am venit în 

consiliu cu o cerere pe care scrie electoral aşa cum spune domnul Primar. Şi domnul 

Primar să reţină că eu nu am venit la şedinţă să fac campanie electorală.” 

 

 Părăsesc sala de şedinţă domnii consilieri Maier Eugen, Breaz Daniel şi Rotar 

Marius. 

 

 Mircea Hava: “Domnul Hondola! Până acum a fost frumos. Acum mă duc să-

mi tai venele. Declaraţia dumneavoastră m-a emoţionat.” 

 Hondola Liviu: “A degenerat şedinţa acesta datorită faptului că vine campania 

electorală. Toată lumea e deranjată când cineva cască gura şi deschide ochii. Vreau să 

clarificăm. Această cerere a ajuns în mâna mea din partea a 68 de cetăţeni care sunt 

nemulţumiţi şi aşteaptă un răspuns. După aceea am ajuns să ne jignim unii pe alţii din 

cauza unor persoane care au vorbit de cineva fără să dea nume. De ce să fiu eu jignit 

aici? Eu nu am spus nimic. Nici domnul Pleşa. Nici domnul Puican. Nici de 

handicapaţi, nici de securişti.” 

 Vasile Cornea: “Are cuvântul domnul Bogăţan.” 

 Bogăţan Ioan: “Am vrut doar să fac o precizare. Nu v-a acuzat nimeni de 

nimic. Doar atât. Aţi fost rugaţi, traşi de mânecă de ceea ce se discută la adresa unora. 

Pentru că sunteţi colegi cu ei şi să vă delimitaţi de ei. Dar nu poţi nici chiar aşa. Să 

faci pasul înapoi. Nu ştiu, nu am auzit. Nu v-a acuzat de nimic. Nu v-a jignit nimeni 

şi nici nu a vrut să vă supere.” 

 Pleşa Gabriel: “ Domnilor consilieri! Nu înţeleg. Au spus colegii şi nu are rost 

să mai repetăm de atacuri din presă care se răsfrâng asupra noastră. Nu mai discut 

aspectul acesta ca şi consilier. Indiferent că sunt PNL, PSD, PNL. Am făcut un 

demers de bun simţ şi cred că legal. Am cerut să se verifice nişte sume care se dau de 

la Consiliul local spre anumite societăţi. Nu condamn pe nimeni. Ştiu ce înseamnă să 

fi privat. Să încerci să faci treaba bine. Nu am condamnat pe nimeni nici din aparatul 

Primăriei. Am cerut o verificare. Mi s-a părut de bun simţ să cer această verificare. 

Nu am făcut afirmaţii înainte să dovedesc cu ceva. Doamna directoare o să ne pună la 

dispoziţie şi după aceea eu o să vin cu concluzii. Dacă s-au făcut nişte demersuri 

pentru o verificare nu cred că am acuzat pe nimeni.” 

 Vasile Cornea: “Dacă problemele la diverse s-au epuizat, vă prezint următorul  
 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

  

 

 I. Diverse 

 

 II. Proiecte de hotărâri privind: 

Aprobă rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba Iulia 

pe anul 2009. 

Aprobă acordarea de facilităţi fiscale în favoarea unor persoane fizice. 

Aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale unor servicii publice din 



subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia. 

Aprobă alocarea unor sume de bani pentru activităţi culturale şi sportive. 

Aprobă plata contribuţiei Consiliului local al municipiului Alba Iulia la Asociaţia 

Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport local. 

Aprobă participarea municipiului Alba Iulia la Programul Operaţional Regional. Axa 3. 

Îmbunătăţirea infrastructurii sociale. Domeniul major de intervenţie 3.4. – Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 

universitare  şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă cu proiectul 

„Extinderea unor clădiri ale unităţilor de învăţământ primar şi gimnazial de stat din 

municipiul Alba Iulia”. 

Aprobă participarea municipiului Alba Iulia la Programul Operaţional Regional. Axa 3. 

Îmbunătăţirea infrastructurii sociale. Domeniul major de intervenţie 3.4. – Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 

universitare  şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă cu proiectul 

„Reabilitarea unor clădiri ale unităţilor de învăţământ liceal de stat din municipiul Alba 

Iulia” 

Aprobă înfiinţarea Unităţii de Implementare Locală a proiectului „Respiră aerul istoriei”. 

Aprobă înfiinţarea Unităţii de Implementare Locală a proiectului „Centrul de competenţe 

şi resurse profesionale pentru administraţie publică al municipiului Alba Iulia”. 

Aprobă modificarea HCL nr. 303/2008 cu privire la aprobarea participarii Municipiului 

Alba Iulia prin Consiliul Local la Programul Operational Sectorial „Cresterea 

Competitivitatii Economice”, Axa Prioritara 4 „Cresterea eficientei energetice si a 

securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor climatice”, D.M.I. 2 

„Valorificarea Resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, 

Operatiunea 1:”Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de 

producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice 

regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice, solare, eoliene, a 

biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie” 

Aprobă înfiinţarea Unităţii de Implementare Locală a proiectului „Eu nu abandonez 

şcoala”. 

Aprobă înfiinţarea Unităţii de Implementare Locală a proiectului „Servicii eficiente de 

E-administraţie şi managementul teritoriului pentru Primăria Alba Iulia”. 

Aprobă înfiinţarea Unităţii de Implementare Locală a proiectului „Asigurarea 

sustenabilităţii energetice din surse alternative a următoarelor instituţii publice din 

municipiul Alba Iulia: Colegiul tehnic „Dorin Pavel”, Căminul pentru persoane 

vârstnice, Centrul de zi pentru vârstnici, Direcţia Programe din subordinea Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia”. 

Aprobă vânzarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia-Miceşti, 

str. Dealului, nr. 1. 

Aprobă vânzarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. 

Calea Moţilor, nr. 59A. 

Aprobă vânzarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, Piaţa 

Iuliu Maniu, FN. 

Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Alba Iulia şi 

aprobă vânzarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. 

Bucureşti, nr. 30. 

Aprobă  cumpărarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. 

Ardealului, FN. 

Aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 18.882/1999 încheiat între Consiliul 



local al municipiului Alba Iulia şi Miclăuş Constantin. 

Aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de concesionare nr. 11617/2002. 

Aprobă revocarea HCL nr. 222/2009 şi aprobă cumpărarea prin negociere directă a unui 

imobil (teren) situat în municipiul Alba Iulia – Partoş, str. Dacilor, nr. 41.      

Aprobă locaţiile şi tarifele pentru lipirea afişelor, posterelor şi a anunţurilor publicitare 

în municipiul Alba Iulia. 

Aprobă modificarea HCL nr. 232/2007 privind parcelarea unui imobil (teren) situat în 

Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri. 

Parcelează un imobil (teren) pe str. Prof. Eugen Hulea (Lămâiţei) în vederea restituirii în 

baza Legii nr. 10/2001. 

Aprobă atribuirea denumirii unor străzi. 

Aprobă şi avizează documentaţii de urbanism: 

 Art.1:  Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “AMPLASARE CAMERĂ DE 

AMPLIFICARE FIBRĂ OPTICĂ ŞI BRANŞAMENT ELECTRIC TRIFAZIC, ALBA 

IULIA, STR, J.III, NR.3 solicitant S.C. DIRECT ONE S.A.”, conform planului de 

situatie anexat. 

 Art.2:  Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “EXTINDERE HALA PENTRU 

DOUA LOCUINTE, Alba-Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 66, solicitant POPA 

MARIA CLAUDIA, POPA GHEORGHE”, conform planului de situatie anexat, cu 

conditia prezentarii volumetriei corelate cu functiunile existente si propuse. 

 Art.3:  Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “EXTINDERE LOCUINTA PE 

ORIZONTALA, STR. DOINEI, NR. 6A, solicitant BOZGA RUXANDRA MARIA, 

BOZGA MIRCEA DANIEL”, conform planului de situatie anexat. 

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

STR.MIHAI JORA, NR. 26, solicitant ANCAU CONSTANTIN SI ANICA”, conform 

planului de situatie anexat. 

 Art.5:  Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO 

SI VULCANIZARE, STR. NICOLAE GRIGORESCU, NR. 1I, solicitant BOLEA 

NICOLAE” , conform planului de situatie anexat. 

 Art.6:  Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “ACCES LOCUINTA FAMILIALA, 

STR. ION LANCRANJAN, NR. 15, ZONA DINAMITA – CARTIERUL 

LALELELOR, solicitant LIMBEAN COSMIN IOAN”, conform planului de situatie 

anexat. 

 Art.7:  Respinge Planul Urbanistic de Detaliu “ACCES LOCUINTA FAMILIALA, 

STR. AUGUSTIN DOINAS, ZONA DINAMITA – CARTIERUL LALELELOR, 

solicitant IZBASESCU VALERIAN ADRIAN” , conform planului de situatie anexat. 

  Art.8:  Respinge Planul Urbanistic de Detaliu “TERMINAL PLECARI-SOSIRI 

TRANSPORT INTERNATIONAL PERSOANE, STR. CALEA MOTILOR, solicitant 

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

 Art.9:  Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE DOUA LOCUINTE 

UNIFAMILIALE IN REGIM CUPLAT, STR. FRANCESCA, solicitant BRATE 

PETRU ”, conform planului de situatie anexat. 

  Art.10:  Aprobă Planul Urbanistic Zonal “ANSAMBLU DE LOCUINTE 

INDIVIDUALE, OARDA DE JOS, ZONA DUBLIHAN, solicitant CIORNEI ISIDOR 

DANIEL, RAHAIAN LIVIUS MIHAIL” , conform planului de situatie anexat. 



  Art.11:  Aprobă Planul Urbanistic Zonal “MODIFICARE ALINIAMENT 

CONSTRUCTII, CALEA LABULUI, solicitant LAZAR PETRU ” , conform planului 

de situatie anexat. 

  Art.12:  Aprobă Planul Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE LOCUINTE 

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

IANCU, GOIA MIRCEA SI GRUNFELD VALENTIN RAFAEL ”, conform planului 

de situatie anexat. 

 Art.13:  Aprobă Planul Urbanistic Zonal “AUTOGARA,STR. IASILOR,NR.87 

SOLICITANT POPTEAN AUREAL ROMAN” , conform planului de situatie anexat 

  Art.14:  Aprobă Planul Urbanistic Zonal “COMERT, SERVICII SI LOCUINTE, 

STR.MIRCEA ELIADE, FN, solicitant MACAVEI CALIN VASILE”, conform planului 

de situatie anexat. 

  Art.15:  Aprobă Planul Urbanistic Zonal “DEMOLARE PARTIALA 

CONSTRUCTII, CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL - SPATIU 

COMERCIALE, BIROURI SI SPATII DE CAZARE PT. FIRMA P+2, ALBA IULIA, 

STR. INCORONARII, NR.9, solicitant OANCEA NICOLAE ”, conform planului de 

situatie anexat. 

 Art.16:  Avizează amplasamentul pentru “CONSTRUIRE STATIE DE 

TELEFONIE MOBILA IN SISTEM GSM SI ALIMENTARE CU ENERGIE 

ELECTRICA, STR. T. VLADIMIRESCU, NR.1, solicitant SC COSMOTE RMT SA”, 

conform planului de situatie anexat. 

  Art.17: Avizează Planul Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE LOCUINTE 

UNIFAMILIALE, ALBA IULIA, STR. PADURII, solicitant PADUREAN C-TIN, 

HORVAT DANIEL, CARNATIU RADU, HORJA GHEORGHE, ANCA IOAN, 

NEMES PAMFIR, ORB VASILE, CIORBEA AUREL, PONORAN SORIN, 

FARCASIU VASILE, PACURAR GAVRIL, RADU AUREL BIRSAN AURELIAN, 

BUTURA VASILE, MURESAN TIBERIU, CARNAT MARCELA, TUHASIU JAN, 

ALUNGULESEI GEHORGHE, GOTA GHEORGHE, COBUSNEANU ADRIAN, 

VAIDA NECHITA,VINTELER ELENA, BANDI CAROL, POPA DOREL, PRUNE 

ROMAN, DOBRA PETRU, SISU LILIANA, NANDREA IOAN FLORIN, DAIAN” , 

MARCELA, BRANISTE SIMONA, BARANISTE NICOLETA, ROSIU IOAN, 

MUNTEAN ILIE, BARABAS VIORICA, conform planului de situatie anexat. 

 Art.18: Avizează Planul Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE LOCUINTE 

UNIFAMILIALE SI MODERNIZARE DRUMURI ACCES, ALBA IULIA, ZONA 

«TERASA VIILOR», solicitant LEAHU ALEXANDRU, conform planului de situatie 

anexat. 

 Art.19: Avizează Planul Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE LOCUINTE 

INDIVIDUALE, ZONA CHIP, solicitant BERA MARIA”, conform planului de situatie 

anexat. 

Art.20:  Avizează Planul Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE LOCUINTE 

INDIVIDUALE, MICESTI, ZONA VAD, solicitant OPRUTA NICOLAE, MUNTEAN 

ANA”, conform planului de situatie anexat. 

Art.21:  Se compleaza art. 4 din HCL 107/martie 2009 în sensul că beneficiari ai 

Planul Urbanistic Zonal avizat “CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE, OARDA 

DE JOS, ZONA DRUMUL CIUGUDULUI sunt si TOMA IOAN si COLDA IOAN. 



 

Propune atribuirea în proprietatea solicitanţilor, proprietari ai apartamentelor, terenul 

aferent locuinţei. 

 Propune atribuirea în proprietatea solicitanţilor a terenului aferent caselor particulare. 

Aprobă înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia asupra imobilului 

(teren) „Rampă de gunoi” situat în Alba Iulia, zona „Pârâul Iovului”. 

Parcelează un imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Ion Arion, nr. 16 B. 

Parcelează un imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Biruinţei FN. 

Expertiză tehnică judiciară efectuată în dosar nr. 5200/176/2007 aflat pe rol la 

Judecătoria Alba Iulia. 

Aprobă înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia asupra imobilului 

„Colegiul Economic Dionisie Pop Marţian”. 

Aprobă documentaţia tehnico-economică pentru reabilitarea unor clădiri ale unităţilor de 

învăţământ liceal de stat din municipiul Alba Iulia: 

Obiect nr. 1: Reparaţii capitale la instalaţia electrică a Colegiului Naţional „Horea, 

Cloşca şi Crişan” Alba Iulia. 

Obiect nr. 2: Reabilitarea clădirii colegiului şi mărirea spaţiilor de învăţământ la 

Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia. 

Obiect nr. 3: Reabilitarea clădirii şi mărirea spaţiilor de învăţământ în clădirea din str. 

Avram Iancu nr. 6 a Liceului de Muzică şi Arte Plastice Alba Iulia. 

Aprobă documentaţia tehnico-economică pentru extinderea unor clădiri ale unităţilor de 

învăţământ primar şi gimnazial de stat din municipiul Alba Iulia: 

Obiect nr. 1: Extindere corp clădire Şcoala cu clasele I-VIII „Vasile Goldiş” Alba 

Iulia. 

Obiect nr. 2: Extinderea clădirii şi amenajarea curţii Şcolii cu clasele I-VIII „Ion 

Agârbiceanu” Alba Iulia. 

36. Aprobă lista de priorităţi pentru anul 2009 în vederea repartizării locuinţelor 

pentru tineri destinate închirierii. 

 

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

luna octombrie 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." 

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

prezentul proiect de hotărâre."  

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru." 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 287/2009 



 

 

  2.  Aprobă acordarea de facilităţi fiscale în favoarea unor persoane fizice. 

 Se dă cuvântul d-lui Remus Corcheş  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." 

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

proiectul de hotărâre."  

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru." 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 288/2009 

  

 Revine în sală domnul consilier Rotar Marius. 

 

 3. Aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale unor servicii 

publice din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia.  

 Se dă cuvântul domnei 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." 

Pleşa Gabriel: “Domnule preşedinte. Ni s-a pus numai acum pe masă. Vă cer 

un minut ca să-l studiem.” 

Vasile Cornea: “Bine domnul consilier. Aveţi o pauză.” 

Pleşa Gabriel: “O întrebare am. Cei care pleacă vor fi trecuţi la şomaj ori 

cum?” 

Luci Man: “Ce se întâmplă? Cei care pleacă vor urma procedura concedierii 

individuale şi vor primi şomaj în urma preavizului de 15 zile.” 

Puican Ioan: “Aş vrea să o întreb pe doamna Luci Man dacă s-au purtat discuţii 

cu conducerea instituţiilor la care s-au făcut reduceri?” 

Luci Man: “La ce instituţii vă referiţi?” 

Puican Ioan: “Unde s-au făcut reduceri. Servicii. Mă scuzaţi.” 

Luci Man: “Sigur că da.” 

Puican Ioan: “La Sf. Andrei, de exemplu.” 

Luci Man: "Domnul profesor. La Sf. Andrei e o situaţie specială. Acolo a fost 

un proiect cu finanţare nerambursabilă. Posturile respective nu au fost suficiente la 

momentul finalizării proiectului. Prin Consiliul local s-a aprobat suplimentarea cu 

cele două posturi de asistente medicale. Aşezământul Sf. Andrei şi-a preluat 

atribuţiile şi nu mai are nevoie de cele două persoane.” 

Vasile Cornea: “Alte întrebări dacă mai sunt.” 



Bărdaş Horea: “Da. La adresa Clubului Unirea aş fi vrut să-mi spuneţi dacă 

există reclamaţiile care le-au făcut împotriva celor trei oameni. Pentru că 5 ani de zile 

oamenii aceştia au fost buni.” 

Luci Man: “Am o adresă prin care au solicitat desfiinţarea posturilor respective 

şi ne-au precizat faptul că îşi angajează pe bază de contract de prestări de servicii 

personal specializat care să prepare hrana pentru fotbalişti.” 

Bărdaş Horea: “Foarte bine. Eu sunt de acord. Dar vă rog frumos să treceţi aici 

ca plata să se facă din banii acţionarilor nu din banii Primăriei.” 

Vasile Cornea: “Vă rog să specificaţi în procesul verbal.” 

 Coşeriu Sorin Nicolae: “Nu se poate. Va fi greu să realizăm aşa ceva pentru că 

fondurile se centralizează la nivelul Clubului de unde se plătesc oamenii indiferent că 

sunt aceştia ori sunt alţii.” 

Bărdaş Horea: “Se centralizează la nivelul clubului. Dar ei prin contractele pe 

care le au şi acţionarii trebuie să depună anumite sume. Şi noi putem vedea dacă i-au 

plătit din banii pe care i-au primit de la Primărie sau de la acţionari. Eu asta vreau. Să 

îi plătească din banii acţionarilor. Şi de acum încolo nu mai sunt de acord să se 

plătească mofturile unora din bani publici. Vă rog să le transmiteţi.” 

 

Revine în sală domnul consilier Maier Eugen. 

 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Dar scrie foarte bine aici că plata se va face din banii 

clubului.” 

Bărdaş Horea: “Unirea are două cluburi. Nu are rost să intrăm în amănunte. Să 

se plătească aşa cum am spus din banii acţionarilor. Ştiu dânşii dacă le spune de la 

noi de la contabilitate.” 

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

prezentul proiect de hotărâre cu amendamentul propus."  

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

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 289/2009 

 

 4. Aprobă alocarea unor sume de bani pentru activităţi culturale şi sportive. 

 Se dă cuvântul d-nei 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  de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

finanţe, servicii publice şi comerţ 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

Hondola Liviu: “La art. 1. Aprobă alocarea sumei de 10000 lei pentru activităţi 

culturale cu titlul de proiect “Educaţie canină”. Problema este următoarea. Văd că a 

început acest proiect în data de 12 septembrie. Noi aprobăm acum 10000 lei pentru 

un proiect care deja se desfăşoară ori care deja s-a terminat. Era chiar aşa de urgentă 

educaţia canină până nu aprobam noi în Consiliul local. E vorba de 10000 lei.” 

Paul Voicu: “Pe 12 septembrie dacă aţi văzut şi afişele şi tot ceea ce afost în 

oraş am avut un eveniment aprobat de Asociaţia chinologică din Bucureşti unde este 



şi cea din Alba înregistrată. Au fost dresori din Bistriţa, Cluj, Sibiu, Oradea, dresori şi 

cel mai renumit chirurg veterinar. Au participat peste 100 de oameni cu câini. Am 

fost şi eu în după amiaza aceea şi v-am văzut şi pe câţiva dintre dumneavoastră. Noi, 

Primăria Alba-Iulia împreună cu Asociaţia chinologică din Bucureşti am început un 

proiect de conştientizare a celor care îndrăgesc aceste animale şi le plimbă prin oraş, 

asupra modului  în care să se comporte cu câinii când sunt prin oraş, prin parcuri, pe 

alei, pe bd. Transilvaniei. Am montat împreună cu Asociaţia chinologică acei suporţi 

de pungi de plastic pentru problemele câinilor. Trebuie să înţeleagă să nu mai fie 

oraşul  în zonele în care îi plimbă cu excremente de câine, lucru pe care noi îl 

considerăm important încât ceilalţi care nu au acest hobi şi nu au patrupede să nu se 

îndepărteze unii de ceilalţi. Trebuie să socializăm cu toţii. Cu toţii trebuie să 

înţelegem dacă vrem un oraş curat, un oraş european că trebuie să facem şi curăţenie 

după aceste animale. Proiectul va curge în continuare. Aceşti bani nu se folosesc 

strict numai pentru evenimentul din 12. Vom mai avea evenimente împreună cu 

Asociaţia chinologică.” 

Vasile Cornea: “Mulţumit domnul Hondola?” 

Hondola Liviu: “Mulţumit dar mi se pare tardiv ca noi să aprobăm acum o 

sumă care deja s-a consumat. Aşa cum s-au făcut şedinţe extraordinare putea să se 

facă şi acum. Şi având în vedere bugetul restrâns al Consiliului local eu personal o să 

mă abţin.” 

Vasile Cornea: “Dar proiectul va curge în continuare.” 

Bărdaş Horea: “Eu nu pot decât să salut acest proiect. Vreau să vă dau un 

singur exemplu. Să veniţi în faţa casei de bilete a CFR-ului din Alba-Iulia să vedeţi 

când se scot câinii după masa. Poţi să pui o grămadă de pomi. Toţi îi pişă şi sunt vai 

şi amar de ei. Degeaba punem noi pomi. Că vine unu cu câinele şi nu ţine cont. Eu 

cred că un asemenea proiect este foarte bun. Nu are rost să ne împiedicăm în 100 

milioane. Ştiu că este criză.” 

Dărămuş Marcela: “Tot referitor la acest articol cu câinii. Eu nu am nimic 

împotriva acestui proiect. Este foarte important şi pentru cetăţenii care nu au câini 

pentru că îi protejează. Dar vă rog dacă se aprobă acest proiect cu suma aş vrea să se 

urmărească dacă se atinge scopul pe care ni l-am propus. Este destul de mare suma. 

Şi dacă tot se alocă să conştientizeze într-adevăr cetăţenii.” 

 

Revine în sală domnul consilier Breaz Valer Daniel. 

 

Pleşa Gabriel: “Sigur proiectul este benefic. Dar mă uit la celelalte articole. 

Sunt bugete mai restrânse. Premiem excelenţa şi mă bucur. Dar la proiectul cu 

educaţia canină suma este cea mai mare.” 

Vasile Cornea: “Pentru că acest proiect se continuă. Nu este limitat.” 

Pleşa Gabriel: “Şi cât va dura?” 

Puican Ioan: “Dacă citeaţi bine vedeaţi că scrie până la 100000 lei.” 

Paul Voicu: “Aceasta este important şi noi vom cheltui nu numai pentru 

diplome ci şi pentru alte obiecte pe care trebuie să le cumpărăm. Este o chestiune de 

conştiinţă şi a celor care au câini şi a celor care nu au câini. Uitaţi-vă în cesituaţie 

suntem astăzi. Şi sunt zonele Ampoi 1 şi 2 care sunt foarte curate. Iar în Cetate sau în 

alte zone aruncă fiecare unde vrea. Un proiect de genul acesta este de durată. Până 



lucri la mentalitatea omului durează. Vrem un oraş turistic, curat. Vrem să vină lumea 

la noi dar trebuie să înţelegem să facem curăţenie.” 

Mircea Hava: “La restul articolelor premiem Universitatea. La Alziar nu se 

ţine. Pentru că nu se ţine.” 

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

proiectul de hotărâre."  

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 16 voturi pentru şi 3 abţineri Hondola 

Liviu, Pleşa Gabriel, Coşeriu Sorin Nicolae." 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 290/2009 

 

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

Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport local. 

  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 Stelian care prezintă raportul de 

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

servicii publice, comerţ. 

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

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Sandu Cornel: “Acolo este o greşeală. Zice 24000 lei pe anul 2009.” 

 Georgeta Rânghet: “Pe trei luni. Până la sfârşitul anului 2009. Ce a mai rămas 

din 2009.” 

 Sandu Cornel: “Nu scrie.” 

 Cimpoeş Cornel Pavel: “Formularea este nefericită aici.” 

 Sandu Corne: “Dacă e pe trei luni atunci 6000 lei pe lună.” 

 Rotar Marius: “8000 lei pe lună.” 

 Mircea Hava: “Da e 8000 lei pe lună.” 

 Rotar Marius: “Sugerez să tăiem 24000 pei pe lună şi să lăsăm 8000 lei pe 

lună. Aceasta am discutat şi în comisie.” 

 Vasile Cornea: “Să treceţi şi în procesul verbal.” 

 Pleşa Gabriel: “Bănuiesc că e cea mai mare contribuţie a Albei Iulia la 

Asociaţie.” 

 Rotar Marius: “E o asiciere cu Ciugudul şi Sântimbru. Nu are de unde să dea 

mai mult comuna decât oraşul.” 

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

proiectul de hotărâre."  

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

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 291/2009 

 

6.Aprobă participarea municipiului Alba Iulia la Programul Operaţional 

Regional. Axa 3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale. Domeniul major de intervenţie 

3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale preuniversitare, universitare  şi a infrastructurii pentru formare 

profesională continuă cu proiectul „Extinderea unor clădiri ale unităţilor de 



învăţământ primar şi gimnazial de stat din municipiul Alba Iulia” - este retras de pe 

ordinea de zi. 

 7.Aprobă participarea municipiului Alba Iulia la Programul Operaţional 

Regional. Axa 3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale. Domeniul major de intervenţie 

3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale preuniversitare, universitare  şi a infrastructurii pentru formare 

profesională continuă cu proiectul „Reabilitarea unor clădiri ale unităţilor de 

învăţământ liceal de stat din municipiul Alba Iulia” - este retras de pe ordinea de zi. 

 

Părăsesc sala de şedinţă domnii consilieri Paul Voicu şi Pleşa Gabriel. 

 

 8. Aprobă înfiinţarea Unităţii de Implementare Locală a proiectului „Respiră 

aerul istoriei”. 

  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 Stelian care prezintă raportul de 

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

servicii publice, comerţ. 

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

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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. 

           Pleşa Gabriel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

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

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru." 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 292/2009 

 

9. Aprobă înfiinţarea Unităţii de Implementare Locală a proiectului „Centrul de 

competenţe şi resurse profesionale pentru administraţie publică al municipiului Alba 

Iulia”. 

 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 Stelian care prezintă raportul de 

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

servicii publice, comerţ. 

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

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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. 

           Pleşa Gabriel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 



obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

 Vasile Cornea: "Domnilor consilieri dacă nu  sunt discuţii la proiect să trecem 

la vot."  

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru." 

  

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 293/2009 

 

 

10. Aprobă modificarea HCL nr. 303/2008 cu privire la aprobarea participarii 

Municipiului Alba Iulia prin Consiliul Local la Programul Operational Sectorial 

„Cresterea Competitivitatii Economice”, Axa Prioritara 4 „Cresterea eficientei 

energetice si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor climatice”, 

D.M.I. 2 „Valorificarea Resurselor regenerabile de energie pentru producerea 

energiei verzi”, Operatiunea 1:”Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea 

de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea 

resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice, solare, 

eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile 

de energie” 

 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 Stelian care prezintă raportul de 

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

servicii publice, comerţ. 

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

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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. 

           Pleşa Gabriel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

 Vasile Cornea: "Dacă nu  sunt discuţii la prezentul proiect supun  la vot."  

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru." 

  

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 294/2009 
 

        Revine în sală domnul consilier Pleşa Gabriel. 
 

11. Aprobă înfiinţarea Unităţii de Implementare Locală a proiectului „Eu nu 

abandonez şcoala”. 

 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 Stelian care prezintă raportul de 

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



servicii publice, comerţ. 

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

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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. 

           Pleşa Gabriel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

 Vasile Cornea: "Dacă nu  sunt discuţii referitoare la acest proiect supun  la 

vot."  

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

  

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 295/2009 

 

Revine în sală domnul consilier Paul Voicu. 

 

12. Aprobă înfiinţarea Unităţii de Implementare Locală a proiectului „Servicii 

eficiente de E-administraţie şi managementul teritoriului pentru Primăria Alba Iulia”. 

 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 Stelian care prezintă raportul de 

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

servicii publice, comerţ. 

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

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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. 

           Pleşa Gabriel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

 Vasile Cornea: "Dacă nu  sunt discuţii  la acest proiect supun  la vot."  

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

  

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 296/2009 

 

13. Aprobă înfiinţarea Unităţii de Implementare Locală a proiectului 

„Asigurarea sustenabilităţii energetice din surse alternative a următoarelor instituţii 

publice din municipiul Alba Iulia: Colegiul tehnic „Dorin Pavel”, Căminul pentru 

persoane vârstnice, Centrul de zi pentru vârstnici, Direcţia Programe din subordinea 

Consiliului local al municipiului Alba Iulia”. 

 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 Stelian care prezintă raportul de 

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

servicii publice, comerţ. 

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

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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. 

           Pleşa Gabriel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

 Vasile Cornea: "Dacă nu  sunt discuţii  la acest proiect de hotărâre supun  la 

vot cine este pentru"  

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

  

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 297/2009 

 

            14.Aprobă vânzarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba 

Iulia-Miceşti, str. Dealului, nr. 1. 

 Se dă cuvântul d-lui Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre precum 

şi  raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Mihai Pripon: “Aici este vorba de un teren aflat în curtea petentului. Parţial 

este acoperit de casa petentului.” 

Vasile Cornea: “S-a fixat preţul?” 

Mihai Pripon: “Da. 20 euro/mp + TVA. Terenul a fost o mlaştină şi a fost 

asanat de petent.” 

           Vasile Cornea: „Dacă  sunteţi de acord supun la vot aprobarea  acestuia”. 

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 298/2009 

 

            15.Aprobă vânzarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba 

Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 59A 

 Se dă cuvântul d-lui Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre precum 

şi  raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Mihai Pripon: “Aici datorită faptului că bd. Horea are dimensiuni mai mici 

decât s-a proiectat iniţial, proprietarul a fost obligat să-şi tragă gardul mai în faţă. Şi 



acum proprietarii cumpără terenul aflat în curtea dumnealor .” 

Părăseşte sala domnul consilier Cimpoeş Cornel Pavel. 

 

Mircea Hava: “Numai o explicaţie. Au fost în vremurile mai vechi în care îi 

punea să se alinieze. Şi s-au alineat pe terenul statului. Şi-au făcut garduri. Oamenii 

de bună credinţă au înţeles. Au spus: nu e al meu. Vreau să cumpăr. Trei metri cât au 

pe lungime. Să-i muţi înapoi nu are rost. Bulevardul nu-l mai lărgim. Dar aceasta a 

fost. Cine nu crede să verifice.” 

Vasile Cornea: „Dacă  sunteţi de acord supun la vot aprobarea  acestuia”. 

         „Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.” 
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 299/2009 

 

            16.Aprobă vânzarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba 

Iulia, Piaţa Iuliu Maniu, FN. 

 Se dă cuvântul d-lui Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre precum 

şi  raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Mihai Pripon: “Este vorba de terenul aflat sub 2 garaje proprietatea domnului 

Emil Pojar. Construcţia este autorizată şi este proprietar pe construcţie. Solicită cu 

această ocazie să i se acorde vânzarea terenurilor de sub garaje.” 

Pleşa Gabriel: “Domnul preşedinte. Mă uitam puţin la preţ. Este în spate acolo 

lângă biserică şi lângă blocul cu BNR. E puţin 28 euro.” 

Puican Ioan: “Să se reevalueze.” 

Sandu Cornel: “Totuşi existând construcţie proprietate a cuiva pe aceste 

terenuri preţul nu poate fi considerat ca şi când ar fi liber de sarcini.” 

Pleşa Gabriel: “Bine. Şi comisia a luat în considerare doar pe baza raportului 

de evaluare?” 

Vasile Cornea: “Da. E construcţie. Există şi autorizaţie?” 

Paul Voicu: “Are autorizaţie de construire.” 

Plaşa Gabriel: “Vreau să ştiu dacă pe viitor acele garaje nu vor deranja traficul 

în zonă?” 

Paul Voicu: “Nu vor deranja.” 

Rotar Marius: “Eu cred că preţul este unul corect mai ales că este stabilit de un 

evaluator. Construcţia nu este provizorie şi nu este din tablă.  Este de ani de zile. Şi e 

întabulat pe construcţie. Construcţia este în proprietatea domnului.” 

Vasile Cornea: „Dacă  sunteţi de acord supun la vot aprobarea  acestuia”. 

         „Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.” 
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 300/2009 

 

            17.Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 

Alba Iulia şi aprobă vânzarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în 



Alba Iulia, str. Bucureşti, nr. 30. 

 Se dă cuvântul d-lui Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre precum 

şi  raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Mihai Pripon: “Este vorba de trecerea în domeniul public şi vânzarea către 

petent.” 

Vasile Cornea: „Dacă  sunteţi de acord supun la vot aprobarea  acestui proiect”. 

         „Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.” 
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 301/2009 

 

Revine în sală domnul consilier Cimpoeş Cornel Pavel. 

 

            18.Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 

Alba Iulia şi aprobă vânzarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în 

Alba Iulia, str. Bucureşti, nr. 30. 

 Se dă cuvântul d-lui Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre precum 

şi  raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Mihai Pripon: “Este vorba despre terenul proprietatea domnului Ciobanu. De 

fapt am mai discutat despre el. Vis a vis de Casa de Cultură a Studenţilor. Aşa cum 

aţi solicitat, am făcut o selecţie de oferte, am găsit un evaluator care este şi evaluator 

ANEVAR şi judiciar. Preţul stabilit este de 227 euro/mp cu TVA inclus. În evaluările 

anterioare a fost un preţ de 100 euro/mp şi unul de 330 euro/mp. Problema care apare 

aici este că terenul nu este liber de sarcini. În cartea funciară apare a fi grevat de o 

ipotecă în favoarea Europe Bank ceea ce face ca terenul să nu poată fi vândut de către 

proprietar decât cu acordul băncii. Există două soluţii: ori domnul îşi ridică ipoteca şi 

terenul este liber de sarcini, fie preluăm noi această ipotecă şi-l acoperim dându-i 

diferenţa de preţ.” 

Domnul Ciobanu: “Aş vrea să spun şi eu 2 cuvinte.” 

Vasile Cornea: “V-am dat cuvântul? Aşteptaţi. Domnul Pripon. Evaluatorul 

ANEVAR a stabilit 227 euro/mp + TVA. Aţi specificat că acest teren este grevat de 

sarcini.” 

Mihai Pripon: “Da. Şi a ţinut cont de acest lucru.” 

Vasile Cornea: “Aţi purtat discuţii cu domnul?” 

Mihai Pripon: “Dânsul a fost prezent şi ieri la comisie însă părerea mea sinceră 

şi personală este că încearcă să ne forţeze un pic mâna gândidu-se că până la urmă tot 

va trebui să cumpărăm acest teren. Lucru cu care eu nu prea sunt de acord.” 

Vasile Cornea: “Membrii comisiei ce părere au?” 

Bogăţan Ioan: “În principiu noi am fost de acord cu acest preţ. Dar au fost 



divergenţe în ceea ce priveşte suprafaţa. Domnul primeşte în baza CF-ului cei 407 mp 

iar în fapt sunt 500 şi ceva de mp. Noi nu putem plăti dacă consiliul va fi de acord 

decât cei 407 mp.” 

Vasile Cornea: “Eu cred că ar trebui dacă evaluatorul a spus 227 euro/mp…” 

Sandu Cornel: “Acesta este preţul maxim.” 

Mihai Pripon: “E preţul maxim de pornire. Deci în jos se poate merge la 

negociere cu domnul Ciobanu.” 

Sandu Cornel: “Mi se pare corect.” 

Rotar Marius: “Eu sunt de părere să cumpărăm pentru că este într-o zonă 

centrală şi de interes pentru noi urmând ca ulterior în cadrul comisiei de negocieri pe 

care noi o avem stabilită, să se întâlnească cu comisia şi să o împuternicim  să 

negocieze un preţ. Dacă comisia consideră că este un preţ corect să fim de acord cu 

el. Comisia şi cu cea împuternicită de noi să negocieze. Şi astăzi să stabilim 

cumpărarea.” 

Vasile Cornea: “Două probleme se prevăd domnul Ciobanu. Dumneavoastră 

puteţi să cereţi expertului sau fondului funciar să vă dea documente pe toată 

suprafaţa?” 

Domnul Ciobanu: “Din câte ştiu eu o rectificare de carte funciară se face 

printr-un litigiu, printr-o acţiune în instanţă. Şi aceasta durează.” 

Rotar Marius: “Nu durează. Vreo 2-3 luni de zile.” 

Sandu Cornel: “Sunt două chestiuni. De suprafaţă şi de preţ. Ce urmează să 

facă domnul Ciobanu este problema dânsului. El vinde suprafaţa pe care o are la acest 

moment de 406 mp. Aceasta o are cu acte. Restul vom vedea atunci.” 

Vasile Cornea: “A doua problemă. Dv. puteţi scoate terenul de sub sechestrul 

băncii?” 

Dl. Ciobanu: “Da. Se face un contract încheiat între trei părţi: vânzătorul, 

cumpărătorul şi banca. În acelaşi timp banca îşi dă acordul notarial pentru lichidarea 

sarcinii.” 

Hondola Liviu: “Şi încasează banii.” 

Dl. Ciobanu: “Banii se virează în contul meu şi banca face plăţile.” 

Vasile Cornea: „Mai aveţi ceva de spus?” 

Dl. Ciobanu: “Am aici o dispoziţie emisă în anul 2006. Este emisă în baza unei 

sentinţe definitive şi irevocabile. În sentinţă s-a cerut o expertiză a unui expert 

judiciar care să identifice terenul în cauză. Terenul a fost identificat în suprafaţă de 

carte funciară de 406 mp şi reală de 536 mp. Când s-a făcut această identificare s-au 

găsit cele patru puncte care delimitează terenul. În anul 1800 când s-a făcut 

parcelarea respectivă, oamenii, ca să nu plătească impozite la stat nu au declarat 

suprafaţa reală. Eu am o expertiză la care Primăria nu s-a opus. Această expertiză 

spune: 406 mp carte funciară, suprafaţa reală 536 mp. În baza acestei sentinţe domnul 

Primar dispune: se restituie petentei suprafaţa de 406 mp carte funciară, 536 mp 

suprafaţa reală. Eu nu pot să vă dau 406 mp. Vă dau 536 mp. Vând un teren format 

din patru puncte. Primăria cumpără în baza unei expertize. Şi mai mult am solicitat o 

expertiză la OJCPI vizată de Oficiul de cadastru. Eu vând Primăriei un teren în baza 

unei expertize. Dacă Primăria are o altă expertiză care să spună că sunt 406 mp, 

arătaţi-mi-o.” 

Vasile Cornea: “Cum puteţi să-mi demonstraţi că un copil este născut dacă nu 



are certificat de naştere. Certificatul terenului este extrasul CF.” 

Dl. Ciobanu: “Poate fi o altă variantă. Primăria nu poate fi obligată să cumpere 

un teren la valoarea maximă evaluată. În final poate fi cel negociat între părţi. Eu vă 

propun să negociem un preţ peste acel preţ.” 

Sandu Cornel: “Nu se poate negocia peste. Legea obligă Primăria să cumpere 

la valoarea maximă evaluată ori sub ea.” 

Mircea Hava: “La preţul maxim stabilit ori sub el. Că pe urmă o să dea cei care 

ridică mâna undeva cu subsemnatul pe o străduţă. Aşa cum au păţit cei de la Sebeş.” 

Dl. Ciobanu: “Aş vrea să vă fac o propunere. Am aici legea exproprierii care 

spune în felul următor: cei interesaţi pot conveni asupra modalităţii de transfer al 

dreptului de proprietate cât şi asupra cuantumului despăgubirii cu respectarea 

dispoziţiilor legale privind condiţiile de formă, fond şi publicitate fără a se declanşa 

procedura de expropriere prevăzută în prezenta lege. În cazul în care acordul de 

voinţă al părţilor priveşte numai modalitatea de transfer al dreptului de proprietate nu 

şi cuantumul şi natura despăgubirii, instanţele judecătoreţti vor lua de înţelegere a 

părţilor şi vor stabili numai cuantumul şi natura despăgubirii potrivit articolului. 

Următorul articol spune în felul următor.” 

Mircea Hava: “Fiţi foarte atenţi.” 

Dl. Ciobanu: “Despăgubirea oferită de instanţă nu va putea fi mai mare decât 

cea oferită de expropriator, adică de Primărie şi nici decât cea solicitată de cel 

expropriat. În câteva cuvinte legea ne permite să nu declanşăm procedura de 

expropriere pentru că exproprierea e o preluare forţată. E forţată dar legală. Şi ne 

permite. Eu să cedez terenul de bună voie statului şi să lăsăm instanţele să decidă 

asupra cuantumului din banii publici care se va plăti. Şi atunci propunearea mea este 

în felul următor. Nu ştiu cum ar trebui să fac. Propun supunerea spre aprobare a 

acelui proiect cu o modificare.  Atâta timp cât legea spune că suma pe care ar trebui 

să o primesc nu poate fi mai mică decât cea pe care mi-o oferă Primăria  şi nici mai 

mare decât cea pe care o cer, vă propun următorul lucru. Sunt de acord cu cei 23000 

euro sau câţi or fi dar facem transferul dreptului de proprietate şi mergem în instanţă 

pentru diferenţa de sumă. E o propunere zic eu bună. Domnul Primar poate să ducă 

discuţia aceasta într-un câmp şi într-o direcţie bună pentru oraş.” 

Mircea Hava: “Domnul Ciobanu. Aţi citit legea. Să fie clară treaba. Trebuie să 

fiţi foarte atent când citiţi legea. Deci în momentul în care noi hotărâm să vă 

expropriem pentru că de asta e vorba. Aţi citit legea. Noi vă propunem un preţ şi 

dumneavoastră nu sunteţi de acord cu el ajungem în instanţă. Aici este chestiunea. 

Aceasta nu a intrat încă şi este o propunere. Aceasta trebuia să fie intrată şi în partea 

să-i spun arabilă, pentru interese. Ea se referă numai la drumuri naţionale. La aceasta 

nu se referă. Aşa e la noi. Când trebuie să se facă o modificare e foarte greu. Acesta 

este sistemul. Noi vă putem expropria. Vă propunem 1 preţ de x lei. Dv. nu sunteţi de 

acord cu el. Şi se ajunge în instanţă. Noi ne facem treaba în baza textului pe care l-aţi 

citi şi pe urmă ne judecăm. Dacă instanţa zice vă dăm x + 2, x + 5. E ok. Dacă nu…” 

Dl. Ciobanu: “Legea ne permite ca eu să cedez de bună voie terenul statului şi 

să ne judecăm în continuare pentru cuantumul despăgubirilor. Dar eu v-am citit aici. 

Cuantumul nu poate fi mai mic decât valoarea oferită de expropriator, adică de 

Primărie  dar nici nu poate fi mai mare decât cel pe care îl cer. Eu vă propun să facem 

transferul dreptului de proprietate, să fie plătiţi aceştia. Să ne mai dăm un termen de o 



lună în care să stabilim şi eu o să depun o cerere. O lună, două în care dv. vă hotărâţi 

iar pentru restul de sumă mergem în instanţă.” 

Georgeta Rânghet: “Ne exprimăm intenţia……….. 

Mircea Hava: “Va merge la Consiliu Judeţean care va face o comisie care 

analizează şi propune.” 

Dl. Ciobau: “Şi dacă vi-l dau de bună voie tot trebuie urmate aceste 

proceduri?” 

Mircea Hava: “Nu. În momentul în care ne înţelegem suntem la un preţ. După 

aceea gata. Pac, pac. S-a închis. Ce dumnezeu am negociat? Darea în judecată este în 

momentul în care se face exproprierea. Şi citeşte încă o dată legea. Vă spun clar. În 

judecată ne dăm în momentul în care expropriem. Şi atunci nu este mulţumit.” 

Dl. Ciobanu: “Dv. vreţi să spuneţi că nu ne putem judeca pentru restul de 

sumă?” 

Mircea Hava: “Care sumă?” 

Dl. Ciobanu: “De exemplu eu cer mai mult de 23000 euro.” 

Breaz Valer Daniel: “Discutăm numai ipotetic. În primul rând dumneavoastră 

vorbiţi de un teren care actualmente este ipotecat la Credit Europe Bank pentru o 

valoare de 109000 euro. Dv. vreţi să vindeţi, să mergeţi în judecată cu ceva care la 

ora actuală nu aveţi acordul scris că vă lasă să ne daţi în judecată. Nu puteţi face 

numic.” 

Dl. Ciobanu: “Dar am acordul.” 

Breaz Valer Daniel: “Eu nu văd nimic aici.” 

Dl. Ciobanu: “Banca vine doar la semnătură.” 

Breaz Valer Daniel: “Nu putem discuta ipotetic. Până nu avem acordul.” 

Dl. Ciobanu: “Banca îmi ridică ipoteca pentru 60000 euro.” 

Breaz Valer Daniel: “Vă ridică ipoteca pentru 109000 euro.” 

Dl. Ciobanu: “Nu este adevărat. Sunt trei terenuri.” 

Breaz Valer Daniel: “A doua chestiune. Un expert ANEVAR a făcut o 

evaluare la 227 euro/mp. Şi aveţi încă două evaluări: una la 41,006 euro şi alta la 

136,411 euro. Şi în al treilea rând un expert a evaluat o anumită  sumă. Aşa cum a 

spus domnul Primar le spun şi eu colegilor. Aveţi grijă la ce se întâmplă cu           

Romaqua cu sechestrul pe casele consilierilor pentru că au făcut o negociere fără să 

ţină cont de oferta Anevar. Noi nu putem discuta fără să avem un acord scris al 

băncii. Nu poate negocia cu noi până nu-şi scoate terenul de sub ipotecă sau are 

acordul. Discută de ceva ce ni îi aparţine.” 

Dl. Ciobanu: “Mie banca îmi ridică ipoteca pentru 60000 euro” 

Sandu Cornel: “Atunci aşteptăm până nu mai poate plăti ratele la bancă şi îl 

luăm cu 60000 euro.” 

Popa Pavel: “Fiind cel mai bătrân eu ţin să respectăm alineatul din raportul de 

specialitate. După ce dl. Ciobanu îşi rezolvă situaţia juridică a terenului ne 

pronunţăm.” 

Marius Rotar: “Eu propun să aprobăm proiectul aşa cum ne-a fost prezentat şi 

să lăsăm comisia să negocieze preţul.” 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Eu aş propune să meargă la comisie în care să vină 

cele trei părţi: banca, Consiliul local şi domnul Ciobanu. Şi în momentul în care 

banca îşi pune semnătura că este de acord să fie scos de sub ipotecă discutăm.” 



Vasile Cornea: „Dacă  nu mai sunt şi alte discuţii supun spre aprobare proiectul 

aşa cum a fost în mapă”. 

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

Valer Daniel.” 
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 302/2009 

 

19.Aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 18.882/1999 încheiat între 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia şi Miclăuş Constantin. 

Se dă cuvântul d-lui Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre precum şi  

raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Sandu Cornel: “Aici se spune. Contractul a început prin 99. S-a prelungit dar 

nu mai spun nimic de preţ.” 

Mihai Pripon: “Preţul a fost stabilit dintotdeauna conform dispoziţiilor 

hotărârilor de consiliu. După această hotărâre  a fost de 75,81 lei/lună.” 

Sandu Cornel: “După care el se actualizează automat.” 

Mihai Pripon: “Da. Prin modificarea hotărârii.” 

Hondola Liviu: “În comisie eu am propus să se încheie pe 5 ani.” 

Bărdaş Horea: “Eu am propus pe 10 ani. Ca să poată să zugrăvească şi să facă 

frumos. Eu sunt pentru 10 ani.” 

Puican Ioan: “Nu ar fi bine să fie cuprins în proiect şi preţul. Ca să ştim cum se 

rotesc preţurile.” 

Paul Voicu: “Preţul nu se învârte. Aşa cum v-a spus şi doamna directoare 

economică nu ne putem juca cu el. Sunt hotărâri aprobate de dv.” 

Marius Rotar: “Eu susţin ideea domnului Bărdaş. Omul a dat dovadă de 

responsabilitate. Arată bine în zonă. A plătit la timp şi nu are restanţe.” 

Vasile Cornea: Avem două variante. Supun la vot varianta cu 10 ani. Cine este 

pentru? 

„Fiind supusă la vot acesta a fost votată cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri 

Hondola Liviu, Pleşa Gabriel.” 

Vasile Cornea: “Varianta cu 5 ani nu mai are rost să o supun la vot.” 
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 303/2009 

 

 

20.Aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de concesionare nr. 

11617/2002. 

Se dă cuvântul d-lui Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre precum şi  

raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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



avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Mihai Pripon: “Aici este o situaţie mai delicată. Ridicarea de construcţii şi 

concesiunea de ternuri se face de către proprietar sau cu acordul acestuia. Din păcate 

adevăratul proprietar era elev la vremea aceea şi se ocupa mama dânsei de ea motiv 

pentru care în contractul de concesiune apare mama ca fiind titular al contractului de 

concesiune. Deşi autorizaţia de construire, extrasul CF şi toate celelalte acte apar pe 

adevăratul proprietar. Doamna are acum probleme la întăbulare şi nu poate să-şi 

întăbuleze extinderea deoarece mama dânsei este titularul contractului de concesiune 

şi de aceea vă propun să fiţi de acord ca proprietarul construcţiei să fie şi titularul 

contractului de concesiune.” 

Sandu Cornel: “Domnule preşedinte. La art. 13 din contractul de concesiune 

zice aşa: subconcesionarea tot sau o parte a bunului concesionat este interzisă.  Şi de 

fapt trecerea de pe un nume pe altul a concesiunii nu este o altă concesiune?” 

Mihai Pripon: “Se îndreaptă o eroare care s-a făcut la început.” 

Sandu Cornel: “Nu era nici o eroare de fapt. Era minoră şi avea nu ştiu câţi ani. 

M-am uitat la cerere şi era făcută de către mama sa. Şi ştiţi de ce întreb? S-a 

concesionat la preţul care era atunci. Preţul la care s-a concesionat este 1,57 

dolari/mp. Şi ca să facem o comparaţie cu ceea ce se discuta înainte. Chirie plăteşte 

undeva la 300 de dolari /an pentru 21 mp iar persoana aceasta plăteşte 70 de dolari pe 

an. Cel la care a închiriat înainte pentru 21 mp plăteşte 300 dolari. Cu chiria aceea 

stabilită de lege. Dacă se face o concesiune pe alt nume  eu zic să revenim şi la preţ. 

Ştiţi că în ultimii ani nu au mai fost preţuri de 1,56 dolari/mp. Asta am vrut să spun.” 

Mihai Pripon: “Aici nu este vorba de o subconcesionare. Este vorba de punerea 

în legalitate. Avem şi extrasul CF care spune că proprietar este fiica, mama dânsei are 

doar drept de uzufruct viager.” 

Marius Rotar: “Din punctul meu de vedere nu cred că se poate face acest lucru. 

Este vorba de 2 persoane diferite. Indiferent că sunt mamă şi fiică, tată şi fiu. Se poate 

în schimb găsi soluţia prin vânzarea concesiunii.” 

Mihai Pripon: “Soluţia este următoarea: autorizaţia de construire, certificatul 

de identuficare a construcţiei, procesul verbal de recepţie a lucrărilor sunt eliberate pe 

numele fiicei şi nu pe numele mamei. Actele sunt pe numele fiicei. Contractul de 

concesiune este pe numele mamei. Ca să putem rezolva această problemă v-am 

propus acest proiect.” 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Părerea mea este că în momentul în care apare acet 

articol în care este interzisă subconcesionarea cred că ar trebui făcută o altă 

concesiune. În favoarea lui Sârbu Ioana. Concesiunea este făcută pe un nume. Nu 

contează că autorizaţia de construcţie este pe fiică. În momentul în care se schimbă eu 

cred că ar trebui făcută o altă concesiune.” 

Sandu Cornel: “Şi părerea mea este aceeaşi. E o altă concesiune.” 

Vasile Cornea: “Ce spun juriştii?” 

Bogăţan Ioan: “Domnul e jurist.” 

Vasile Cornea: “Geta ce spui?” 

Georgeta Rânghet: “O concesiune nouă nu se poate încheia pentru că există o 

altă construcţie.” 

Marius Rotar: “Numai vânzarea concesiunii.” 

Marcel Jeler: “Ar complica foarte mult lucrurile.” 



Mihai Pripon: “Noi nu facem decât să restabilim legalitatea. Nu facem o nouă 

concesionare. Nu facem nimic altceva.” 

Vasile Cornea: “Dacă nu mai aveţi discuţii supun la vot proiectul aşa cum ne-a 

fost prezentat în mapă.” 

„Fiind supusă la vot acesta a fost votată cu 16 voturi pentru şi 3 abţineri Sandu 

Cornel, Pop Monica, Cimpoeş Cornel Pavel.” 
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 304/2009 

 

21.Aprobă revocarea HCL nr. 222/2009 şi aprobă cumpărarea prin negociere 

directă a unui imobil (teren) situat în municipiul Alba Iulia – Partoş, str. Dacilor, nr. 

41. 

Se dă cuvântul d-lui Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre precum şi  

raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Mihai Pripon: “Să vă spun despre ce este vorba. Printr-o hotărâre s-a aprobat 

cumpărarea de la familia Bunaciu a unui teren pentru acces la o staţie de pompare 

aflată în Partoş. Familia a fost chemată la negocieri. Şi dânşii nu au fost de acord cu 

preţul stabilit. Comisia s-a pus de acord cu potenţialii vânzători şi aş vrea să fiţi de 

acord cu modificarea preţului la 25 euro/mp + TVA. Preţul vechi era de 19 euro/mp  

TVA inclus.” 

Vasile Cornea: “Dacă nu mai aveţi discuţii supun la vot proiectul.” 

„Fiind supusă la vot acesta a fost votată cu 19 voturi pentru.” 
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 305/2009 

 

 

22.Aprobă locaţiile şi tarifele pentru lipirea afişelor, posterelor şi a anunţurilor 

publicitare în municipiul Alba Iulia. 

Se dă cuvântul d-lui Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre precum şi  

raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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. 

           Pleşa Gabriel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

Mihai Pripon: “Noi vă propunem acest proiect de hotărâre pentru a se face o 

ordine în oraş cu privire la locurile unde mai este permis să se lipească afişe, postere, 



material publicitar. Şi având în vedere că ducem o lipsă acută de fonduri la bugetul 

local am propus şi nişte tarife care nu sunt exagerate.” 

Pleşa Gabriel: “Ce vreau să întreb. Dacă plăteşte cineva un afişaj se va plăti pe 

o lună sau două?” 

Mihai Pripon: “Nu am prevăzut aşa ceva. Am prevăzut doar pe bucată.” 

Paul Voicu: “Vă răspund eu la această întrebare. Orice afişaj public vizează un 

eveniment. Evenimentul este în data de şi durează câteva zile. 2, 3, 5, 7 zile. Nu 

contează câte zile. Cine doreşte vine cu afişul la noi la Primărie. Şi nu va mai fi 

problema că lipeşte fiecare unde vrea. Biroul domnului Inurean se va ocupa de ele. Ei 

le lipesc.” 

Pleşa Gabriel: “Deci ca perioadă nu e stabilit. Doar pe bucată.” 

Paul Voicu: “Pe bucată. Pe spaţiu de afişaj.” 

Hondola Liviu: “Ca să clarificăm. Sunt multe locaţii. O singură întrebare am.  

Acestea sunt valabile şi pentru campania electorală.” 

Paul Voicu: “Nu.” 

 

Părăseşte sala de şedinţă domnul viceprimar Bogăţan Ioan. 

 

Hondola Liviu: “E clar. Pentru că dacă nu venea unu şi le închiria pentru 8 luni 

de zile. Bun. Votăm fără campanie electorală.” 

Sandu Cornel: “Pentru campanie sunt locuri speciale.” 

Vasile Cornea: “Dacă nu mai aveţi discuţii supun la vot proiectul.” 

„Fiind supusă la vot acesta a fost votată cu 18 voturi pentru.” 
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 306/2009 

 

23.Aprobă modificarea HCL nr. 232/2007 privind parcelarea unui imobil 

(teren) situat în Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri. 

Se dă cuvântul d-lui Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre precum şi  

raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Vasile Cornea: “Dacă nu  aveţi discuţii supun la vot proiectul de hotărâre.” 

„Fiind supusă la vot acesta a fost votată cu 18 voturi pentru.” 
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 307/2009 

 

 

24.Parcelează un imobil (teren) pe str. Prof. Eugen Hulea (Lămâiţei) în vederea 

restituirii în baza Legii nr. 10/2001. 

Se dă cuvântul d-lui Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre precum şi  

raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 



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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Vasile Cornea: “Dacă nu  aveţi discuţii supun la vot proiectul de hotărâre.” 

„Fiind supusă la vot acesta a fost votată cu 18 voturi pentru.” 
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 308/2009 
 

 

25. 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  de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

finanţe, servicii publice şi comerţ 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

Călin Hedviga: “La proiectul 25 la art. 1 vă propun denumirea a 66 de străzi 

între Alba Iulia şi Miceşti.” 

Vasile Cornea: “Să ne facem cruce că a fost de acord şi Prefectura şi toată 

lumea.” 

Călin Hedviga: “Vă propun să votaţi art. 1 pentru că mai avem şi art. 2.” 

Vasile Cornea: “Supun la vot cine este pentru art. 1 al proiectului nr. 25.” 

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

Călin Hedviga: “La art. 2 vă propun să revocăm 2 denumiri de străzi şi vă spun 

dece. Unele denumiri de străzi au fost mai vechi. Din 91. Unele buletine mai zic de 

acest nume şi se creează confuzii. E vorba de strada Al. Vaida Voievod şi Vulturului 

care sunt denumiri foarte vechi şi vrem să le dăm alte denumiri.” 

Vasile Cornea: “Comisia?” 

Popa Pavel: “Aviz favorabil.” 

Vasile Cornea: “Supun la vot cine este pentru art. 2 al proiectului nr. 25.” 

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 309/2009 

 

Revine în sală domnul consilier Bogăţan Ioan. 
 

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

  

           Art.1:  Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “AMPLASARE CAMERĂ DE 

AMPLIFICARE FIBRĂ OPTICĂ ŞI BRANŞAMENT ELECTRIC TRIFAZIC, 

ALBA IULIA, STR, J.III, NR.3 solicitant S.C. DIRECT ONE S.A.”, conform planului 

de situatie anexat. 

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

de specialitate.  

  Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel care prezintă raportul de 

avizare din partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 



monumentelor istorice şi de arhitectură. 

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

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

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

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

Marcela Eugenia.” 

 

  

 Art.2Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “EXTINDERE HALA PENTRU 

DOUA LOCUINTE, Alba-Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 66, solicitant POPA 

MARIA CLAUDIA, POPA GHEORGHE”, conform planului de situatie anexat, cu 

conditia prezentarii volumetriei corelate cu functiunile existente si propuse. 

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

de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel care prezintă raportul de 

avizare din partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

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

hotărâre.” 

Călin Hedviga: “ La art. 2 extindere hală pentru două locuinţe. Este vorba de 

strada T. Vladimirescu, la intersecţia semaforizată cu T. Vladimirescu.” 

Bărdaş Horea: “Ne arătaţi şi nouă.” 

Călin Hedviga: “Este vorba de a doua construcţie. Peste hala aceasta. Se 

propune etajarea şi realizarea a două locuinţe care să fie în proprietatea persoanelor 

care îşi desfăşoară activitatea aici. Avizul comisiei a fost favorabil cu condiţia 

prezentării unei volumetrii din care să reiese că există o unitate între construcţiile 

existente. Se vede clar că aduce un plus situaţiei din zonă faţă de ceea ce este acum.” 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Locaţia este lângă semaforul care vine din Cetate şi 

merge înspre IRTA. Am pus condiţia să se refacă volumetria. Mie nu prea îmi place 

volumetria. Domnule preşedinte aş vrea să propun să vină cu o altă variantă de 

volumetrie. Aş propune amânarea şi să vină cu o altă volumetrie.” 

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

amânare.” 

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

 
 

Art.3  Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “EXTINDERE LOCUINTA PE 

ORIZONTALA, STR. DOINEI, NR. 6A, solicitant BOZGA RUXANDRA MARIA, 

BOZGA MIRCEA DANIEL”, conform planului de situatie anexat. 

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

de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel care prezintă raportul de 

avizare din partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 



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

de hotărâre.” 

Călin Hedviga: “Este vorba de extindere locuinţe pe Jules Verne. Aici am cerut 

PUD deoarece este o parcelă pe Doinei şi Vasile Alecsandri. Creează 2 accese. 

Parcela este împărţită în două, între părinţi şi copii. Şi pentru că extinderea uneia 

dintre construcţii creează o ştrangulare, o înghesuială acolo. Propunerea pe care ne-a 

făcut-o proiectantul este extinderea acestei clădiri prezentate cu roşu. Ambele comisii 

au dat aviz favorabil.” 

Cimpoieş Cornel Pavel: “În comisia s-a pus condiţia ca această terasă care este 

deasupra extinderii să nu deranjeze vecinătatea şi să nu fie până la limita de 

proprietate. Şi s-a propus şi retragerea.” 

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

acestui PUD cu amendamentul domnului Cimpoieş.” 

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

 

  

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

STR.MIHAI JORA, NR. 26, solicitant ANCAU CONSTANTIN SI ANICA”, 

conform planului de situatie anexat. 

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

de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel care prezintă raportul de 

avizare din partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

Cimpoieş Cornel Pavel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.” 

Călin Hedviga: “Construire locuinţe pe strada Emil Jora. Este o zonă între Alba 

Iulia şi Miceşti. Drumul spre unitatea militară." 

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

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

  

        

 

              Art.5 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE SPALATORIE 

AUTO SI VULCANIZARE, STR. NICOLAE GRIGORESCU, NR. 1I, solicitant 

BOLEA NICOLAE” , conform planului de situatie anexat. 

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

de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel care prezintă raportul de 

avizare din partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

 Cimpoieş Cornel Pavel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.” 

 Călin Hedviga: “  Construire spălătorie auto pe strada Nicolae Grigorescu. 

Această documentaţie a mai fost supusă atenţiei dumneavoastră. A avut o respingere. 

Ne aflăm în zona Schit. Solicitantul vine să reia propunerea. Este vorba de strada 



Teodor Aman continuare la Vasile Goldiş şi Ştrandul. Este vorba de acest teren pe 

care proprietarul vine să  organizeze spălătoria într-o altă manieră mai ales că terenul 

colorat cu verde se află în zona de interdicţie de construire datorită magistralelor de 

gaz. Comisiile au dat aviz favorabil deoarece situaţia a fost îmbunătăţită prin 

retragerea acestei construcţii.” 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Trebuie să precizez că investitorul a venit cu un alt 

proiect pentru un azil de bătrâni în acea zonă. Are foarte mult teren acolo cu 

interdicţie de la gaz. Acum a venit cu propunerea aceasta pentru că nu poate să 

construiască altceva acolo. Are acordul vecinilor.” 

Maier Eugen: “Nu ştiu dacă este bine acolo. Sunt numai case şi o spălătorie 

auto nu prea arată bine acolo. A mai fost cineva care a vrut să-şi facă un atelier de 

reparaţii centrale acolo.” 

Sandu Cornel: “Lasă că şi ei au maşini.” 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Omul a venit cu bani din afară şi vrea să investească. 

Şi noi acum iar îi respingem.” 

Călin Hedviga: “Vreau să completez. Oricum autorizarea nu se poate realiza 

decât cu acordul vecinilor.” 

Vasile Cornea: “Supun la vot cine este pentru aprobarea acestui PUD?” 

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

            Art.6 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “ACCES LOCUINTA 

FAMILIALA, STR. ION LANCRANJAN, NR. 15, ZONA DINAMITA – 

CARTIERUL LALELELOR, solicitant LIMBEAN COSMIN IOAN”, conform 

planului de situatie anexat.          

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

de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel care prezintă raportul de 

avizare din partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

 Cimpoieş Cornel Pavel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.” 

 Călin Hedviga: “Aş vrea să vă spun că art. 6 şi art. 7 se referă la cartierul 

Lalelelor. Cele două proiecte vin să corecteze nişte conflicte juridice ivite.” 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Aş vrea să le prezentăm pe amândouă pentru că în 

şedinţa de comisie s-a pus problema la doamna Isbăşescu mai mult nu la domnul 

Grindeanu. Pentru că în PUZ strada aceasta trebuia să se continue până la legătura cu 

strada care venea pe orizontală. S-a pus condiţia clară ca doamna Isbăşescu să 

parceleze. Acel teren care face obiectul drumului de legătură să fie parcelat cu 

numere topo diferite." 

Călin Hedviga: “Este această stradă care este reglementată urbanistic  şi se va 

întâlni cu aceasta urbanistic. D-na Isbăşescu se trezeşte cu această proprietate fără să 

aibă acces la drumul public. Şi îşi cumpără de capul ei acest teren.” 

Bărdaş Horea: “Chiar de capul ei nu a făcut. Să fim sinceri. Mi se pare că un 

arhitect a luat teren acolo.” 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Tocmai ca să-şi poată construi acum are un drum de 

acces. Dar vă repet încă o dată. Condiţia este ca acel drum să rămână. Drum care va 



face legătura pentru că altfel cel care nu vrea să vândă îl va bloca şi ne vom trezi iar 

cu drumuri care se blochează în nişte porţiuni. Aceasta a fost condiţia la doamna 

Isbăşescu.” 

         Vasile Cornea: “Dacă  sunteţi de acord supun la vot aprobarea acestui PUD.” 

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

            

         

        Art.7 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “ACCES LOCUINTA FAMILIALA, 

STR. AUGUSTIN DOINAS, ZONA DINAMITA – CARTIERUL LALELELOR, 

solicitant IZBASESCU VALERIAN ADRIAN” , conform planului de situatie anexat. 

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

de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel care prezintă raportul de 

avizare din partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

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

de hotărâre.” 

         Vasile Cornea: “Dacă  sunteţi de acord supun la vot aprobarea acestui PUD cu 

condiţia impusă de domnul Cimpoeş.” 

           Sandu Cornel: “Ce votăm? Respingerea?” 

           Vasile Cornea: “Nu. Votăm aprobarea articolului 7 cu condiţia menţinerii 

interdicţiei de construire pe parcela destinată străzii George Topârceanu.” 

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

 

       Art. 8 Respinge 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-nei  Călin Hedviga care prezintă PUD-ul precum  şi raportul 

de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel care prezintă raportul de 

avizare din partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

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

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia”. 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Aş vrea să tratăm punctul 8 împreună cu punctul 13. 

Cu autogara pentru că a fost o eroare de informare. La punctul 8 terminal plecări 

sosiri nu trebuie aviz de oportunitate pentru că nu este autogară. La acest punct 8 este 

vorba de plecări şi sosiri de autobuze care nu sunt în perioada în care la stadion se 

joacă meciuri sau încurcă parcarea din zonă. Când s-a respins s-a făcut pentru că 

ştiam că pentru ambele trebuie aviz de oportunitate. Pentru acesta nu trebuie aviz  din 

partea autorizaţiei rutiere.” 

Bărdaş Horea: “Cum să aprobăm acolo. Ştiţi foarte bine că e şcoala de şoferi 

acolo. E parcarea stadionului. Cum să aprobăm o construcţie acolo?” 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Nu face nici o construcţie acolo.” 



Bărdaş Horea: “Cum nu face. Nu se poate. Zice realizarea unui terminal pentru 

transport auto, călători într-un pavilion ce adăposteşte funcţiuni de ghişee, grup 

sanitar, salon de aşteptare, peron. Aceasta este construcţie din placaj?” 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Este un terminal aşa cum se practică acum.” 

Bărdaş Horea: “Citiţi. 90 mp pentru pavilion.” 

Călin Hedviga: “Eu aş vrea să vă prezint câteva considerente. Domnul Bărdaş 

are dreptate. Este un haos desăvârşit acolo. Nu şti ce e acolo. Şcoală de şoferi, 

autobuzele care fac transport internaţional. Unii vin alţii pleacă. Mai vin şi parcajele. 

Poate nu sunt suficiente pentru zilele când are loc meciul. Dar pe de altă parte zona 

trebuie restructurată şi organizată. Dacă tot se menţine acolo transportul internaţional 

haideţi să şi organizăm. Aceasta dacă şi dumneavoastră, gospodarii oraşului 

consideraţi. Dar aşa zona nu poate să rămână. Spatele OMW-ului e urât. Mai e şi 

denivelarea aceea. Eu aş face orice să mascăm şi dacă mergem la meci să nu vedem 

un spate urât.” 

Bărdaş Horea: “E chiar în faţa intrării.” 

Călin Hedviga: “Plus că ar organiza o circulaţie.” 

Bărdaş Horea: “Dar zona aceea de parcare e pe trotuar. E gardul stadionului.” 

Călin Hedviga: “Nu este pe trotuar.” 

Bărdaş Horea: “E şcoală de şoferi, e parcarea stadionului, parchează şi 

autobuzele. Uitaţi-vă ce haos e acolo. În zona aceea şi-a închiriat cineva la ieşire o 

terasă care se schimbă vara. Dar e pe piloni de lemn făcută şi nu cred că o mai 

schimbă cineva.” 

Maier Eugen: “Este exact aşa cum spunea colegul. Dar eu altceva vreau să 

întreb. Cât de legal şi de când funcţionează şcoala de şoferi acolo. Ei produc haos. Nu 

cred că aceasta ar arăta urât acolo. Au vreo autorizaţie.” 

Sandu Cornel: “Dar ca să conducă cei de la şcoala de şoferi le trebuie 

autorizaţie?” 

Maier Eugen: “Dar tot timpul sunt camioane, sunt maşini mici acolo.” 

Sandu Cornel: “E drum public.” 

Maier Eugen: “Ar trebui să se verifice cât de legal funcţionează.” 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Eu cred, domnul Bărdaş, că nu vedeţi aceeaşi 

prezentare pe care d-na Hedviga ne-a arătat-o. Nu are nimic cu Direcţia Agricolă.” 

Bărdaş Horea: “Plus de aceasta este terenul Primăriei pentru care poate să se 

facă licitaţie publică.” 

Bogăţan Ioan: “Oricum autocarele parchează în zona aceasta şi dacă o şi 

amenajaţi cred că va fi şi mai rău. Cum consideraţi.” 

Vasile Cornea: “Eu vă propun amânare.” 

Puican Ioan: “Eu am o altă propunere. De ce să nu facem mai bine un spaţiu 

verde acolo. Un parc să evităm să vină autobuzele acolo.” 

Mircea Hava: “Mai bine un cimitir.” 

Coşeriu Sorin Nicolae: “Eu aş vrea să sugerez următoarea variantă. Dacă vrem 

să sistematizăm zona şi să facem ceva acolo eu cred că urbanismul  împreună cu 

comisia de arhitecţi pot să gândească acolo ceva pentru oraş şi să vadă dacă se 

pretează acolo parcare, terminal.” 

Mircea Hava: “Autobuzele şi autocarele nu le puteţi opri niciodată. Ele vin şi 

pleacă. O amânaţi chestiunea aceasta şi mergeţi acolo să vedeţi. Studiaţi bucăţică cu 



bucăţică. Faptul că faceţi acolo un terminal elegant care să servească pe toată lumea 

nu cred că este o problemă. Parc în nici un caz nu se poate face acolo domnule 

consilier!” 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Eu nu sunt de acord cu amânarea. Îmi pare rău că 

domnii de la comisia de urbanism când trebuie să vină la şedinţă nu vin iar când stau 

acolo vorbesc altceva. Trebuiau să meargă să vadă ce este în zona respectivă. Este un 

haos total. Sunt camioane, tiruri parcate. Tot felul de chestii care nu au legătură cu 

zona.” 

Vasile Cornea: “Dacă nu mai aveţi şi alte discuţii supun la vot amânarea 

acestui proiect.” 

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

Popa Pavel şi un vot împotrivă Cimpoeş Cornel Pavel.” 

 

  Art.9 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE DOUA 

LOCUINTE UNIFAMILIALE IN REGIM CUPLAT, STR. FRANCESCA, solicitant 

BRATE PETRU ”, conform planului de situatie anexat. 

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

de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel care prezintă raportul de 

avizare din partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

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

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia”. 

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

PUD.” 

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

 

   

 Art. 10 Aprobă Planul Urbanistic Zonal “ANSAMBLU DE LOCUINTE 

INDIVIDUALE, OARDA DE JOS, ZONA DUBLIHAN, solicitant CIORNEI 

ISIDOR DANIEL, RAHAIAN LIVIUS MIHAIL” , conform planului de situatie 

anexat. 

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

de specialitate. 

Călin Hedviga: “Vă propun să retragem acest plan de pe ordinea de zi deoarece 

nu sa prezentat convenţia de atribuire de străzi.” 

         Vasile Cornea: “Cine este pentru retragere de pe ordinea de zi.” 

         “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru retragere.” 

 

 Revine în sală domnul consilier Cimpoeş Cornel Pavel.  

 

     Art. 11 Aprobă Planul Urbanistic Zonal “MODIFICARE ALINIAMENT 

CONSTRUCTII, CALEA LABULUI, solicitant LAZAR PETRU ” , conform 

planului de situatie anexat. 

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



de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel care prezintă raportul de 

avizare din partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

Cimpoieş Cornel Pavel: “Comisia a avizat favorabil proiectul.” 

 Călin Hedviga: “Este vorba de acest alineament în vederea folosirii unei 

parcele care este destul de redusă ca dimensiuni. Se află pe Calea Labului, domnul 

consilier.” 

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

avizarea  acestuia cu amendamentul propus.” 

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

 

     Art.12 Aprobă Planul Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE LOCUINTE 

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

IOAN IANCU, GOIA MIRCEA SI GRUNFELD VALENTIN RAFAEL ”, conform 

planului de situatie anexat.       

Călin Hedviga: “La fel vă solicit retragerea acestui articol de pe ordinea de zi.” 

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

retragerea.” 

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

          

        Art. 13  Aprobă Planul Urbanistic Zonal “AUTOGARA,STR. IASILOR,NR.87 

SOLICITANT POPTEAN AUREAL ROMAN” , conform planului de situatie anexat 

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

de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel care prezintă raportul de 

avizare din partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

Cimpoieş Cornel Pavel: “Comisia a avizat favorabil proiectul şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia”. 

        Călin Hedviga: “La art. 13 avem autogară, str. Iaşilor, nr. 86. Acest punct trebuie 

discutat împreună cu unul din punctele de la diverse. Acesta ar fi revocarea aprobării 

acestui PUZ, aprobare care s-a făcut în iunie 2009. Cum consideraţi dumneavoastră. 

Cu ce doriţi sî începem?” 

         Cimpoeş Cornel Pavel: “Eu aş dori să propun amânarea acestui punct pentru că 

am înţeles că avizele de oportunitate îşi urmează cursul  şi încă nu au ajuns. Şi până 

când intră cu toate actele în legalitate să amânăm până obţine toate avizele.” 

        Călin Hedviga: “Pentru autogară avem avizul de oportunitate de la Ministerul 

Transportului.” 

           Cimpoeş Cornel Pavel: “Când s-a respins acest punct nu era avizul.” 

           Călin Heviga: “Astăzi ne-a parvenit acest aviz.” 

         Hondola Liviu: “Aşa cum spunea şi doamna arhitect cred că iar ne învârtim 

după coadă. Acum câteva luni s-a dat avizul pentru acest proiect prin vot secret.   

Într-adevăr au fost discuţii pentru că cineva care are interes acolo nu dorea să se 



avizeze acest proiect. Eu consider că nu este cazul să mai amânăm de moment ce noi 

l-am avizat. A fost democratic. Fără influenţe.” 

        Vasile Cornea: “La art. 13 construire autogară. Şi cu punctul trei de la diverse eu 

nu văd cum să le tratăm împreună. Nu pot.” 

         Călin Hedviga: “Dacă nu revocăm avizul înseamnă că nu putem aproba.” 

       Marcel Jeler: “Doamna Hedviga. Dv. aţi făcut o propunere. Dânşii hotărăsc dacă 

o agreează sau nu.” 

          Cimpoeş Cornel Pavel: “Tocmai de aceea eu am propus să-l amânăm. Pentru că 

erau două propuneri. O dată trebuia ca să  revocăm o hotărâre şi pe urmă să aprobăm. 

De aceea eu am propus amânare. Dv. hotărâţi cum le puneţi pe ordinea de zi.” 

         Hondola Liviu: “În proiect nu este altceva decât aşa.” 

    Cornea Vasile: “Domnul coleg. În proiect nu este aprobat. Dar pe lista 

suplimentară apar încă trei puncte. Eu nu am ce face.” 

      Cimpoeş Cornel Pavel: “Păi nu poţi să aprobi până nu revoci o hotărâre de 

consiliu. Sunt două chestii diferite. O dată trebuie să revocăm o hotărâre şi după 

aceea să o aprobăm pe următoarea.  Nu ştiu de ce nu citiţi cele două chestii. Pe urmă 

iar ne ameninţă cu instanţe." 

          Hondola Liviu: “Eu am citit titlu. Ce scrie în titlu.” 

 Cimpoeş Cornel Pavel: “Şi mai apare încă o chestie. Citeşte-le pe amândouă 

dacă vrei să le aprobi. Vorbim discuţii.” 

 Hondola Liviu: “Nu vorbim discuţii. Dar să ne dea documentaţia la timp.       

Le-am citit cele din dosar. Şi scrie aviz favorabil.” 

 Cimpoeş Cornel Pavel: “De ce nu aţi cerut iar o pauză să le citiţi.” 

 Vasile Cornea: “Să trecem la discuţii concrete. Votăm prima dată revocarea.” 

 Hondola Liviu: “Ce să revocăm?” 

 Paul Voicu: “Propun ca la fiecare şedinţă în perioada cât sunt diversele să ne 

uităm puţin peste materialele care apar.” 

 Cimpoeş Cornel Pavel: “În PUZ au fost de fapt două PUZ-uri. Unul în care să 

aprobaţi prima dată construirea unui hotel şi pe urmă a venit cu alt puz. Autogară. A 

rămas cel cu autogara. Deci trebuie să revocăm pe cel în care s-a aprobat autogara. 

Trebuie aprobat o dată cel cu revocarea.” 

 Hondola Liviu: “S-a avizat prin vot secret. Ce mai vreţi? Acum să îmi aduc 

aminte dacă am votat sau nu am votat.” 

 Călin Hedviga: “Cererea de revocare poate fi solicitată de oricine.” 

 Vasile Cornea: “Dumneavoastră propuneţi să discutăm revocarea.” 

 Călin Hedviga: “Da pentru că fără a discuta revocarea nu putem discuta 

aprobarea.” 

 Vasile Cornea: “Are cuvântul domnul Poptean.” 

 Poptean Aurel: “Cine a cerut revocarea?” 

 Călin Hedviga: “SC Autotrans a cerut.” 

 Poptean Aurel: “În termenul de 15 zile?” 

 Călin Hedviga: “Cererea a intrat la noi în data de 21. 19. 2009.” 

 Poptean Aurel: “Termenul a fost depăşit.” 

 Hondola Liviu: “Să facem un vot secret. Ca să nu fie discuţii.” 

 Vasile Cornea: “Este în termen d-na hedviga. 6 luni. Da este.” 

 Poptean Aurel: “Este în termen dar domnul Rotar este şi consilier local. Are 



autogara.” 

 Vasile Cornea: “Asta nu discutăm. Poate să fie şi prim ministru. Este investitor 

ca şi dumneavoastră. Eu propun să discutăm revocarea pentru că aşa propune d-na 

arhitect care ştie că aşa trebuie.” 

 Marcel Jeler: “Mi se pare corect să discutăm revocarea mai întâi. Pentru că nu 

le putem discuta separat. Discutăm aprobarea PUZ-ului aceluia. Ar fi chiar culmea. O 

dată se aprobă şi pe urmă hotărăşti implicit şi în privinţa revocării. Pe când aşa e mai 

simplu. Dacă se aprobă aceea se amână cealaltă. Nu e anormal.” 

 Vasile Cornea: “Dacă sunteţi de acord să discutăm amânarea.” 

 Poptean Aurel: “Ce pot să vă mai spun că am obţinut toate avizele inclusiv de 

la mediu. A stat anunţul în ziar 10 zile. Pe urmă încă 10 zile. Au fost consultaţi şi 

cetăţenii. Nu a fost nici o problemă. Noi am făcut deja o investiţie destul de mare. 

Am obţinut toate avizele. Toate au costa bani. Şi eu sunt investitor. Aştept să vină 

oricine să mă înfrunte. Îi rog pe domnii consilieri să voteze după cum cred ei că este 

bine pentru Alba-Iulia. Să fie 1, 2 sau 3 investitori în Alba Iulia.” 

 Vasile Cornea: “Tocmai de aceea discutăm revocarea.” 

 Puican Ioan: “Întrucât s-a votat secret cer ca şi revocarea să fie secretă. Ca să 

nu fie o chestiune de influenţă.” 

 Hondola Liviu: “Am şi eu o idee. Vot secret. Domnul Rotar să nu participe la 

vot pentru că e conflict de interese. Eu propun.” 

 Bărdaş Horea: “Domnul Rotar este obligat să fie neutru în cazul de faţă aşa că 

se abţine.” 

 Vasile Cornea: “Cine este pentru vot secret?” 

 “Fiind supusă la vot propunerea afost votată  cu 19 voturi pentru.” 

 Hondola Liviu: “Şi pe buletinele de vot ce scrie?” 

 Marcel Jeler: “Da sau nu.” 

 Paul Voicu: “Ca să lămurim ce facem. Acum discutăm revocarea. Dacă 

Consiliul local este de acord cu revocarea avizării PUZ-ului. Aici nu există numai da 

sau nu.” 

 Coşeriu Sorin Nicolae: “Domnul preşedinte. Ca să mai explicăm încă o dată. 

Pe buletine scrie da sau nu. Revocarea înseamnă că nu mai suntem de acord cu ceea 

ce am votat în iunie. Dacă scriem nu înseamnă că ne păstrăm votul din iunie. 

Încercuim sau tăiem?” 

 Vasile Cornea:  “Tăiem. Deci supun la vot revocarea.” 

 Marcel Jeler: “Rezultatul votului secret este: 7 voturi pentru 

        10 voturi împotrivă  

        2 abţineri.” 

 Hondola Liviu: “Vezi ce înseamnă democratic.” 

 Călin Hedviga: “Deci s-a menţinut avizarea. Putem discuta şi despre aprobare 

autogară, str. Iaşilor. Proiectul este acelaşi. Este vorba de acest teren.” 

 Vasile Cornea: “Comisia?” 

 Cimpoeş Cornel Pavel: “Aviz favorabil.” 

 Marius Rotar: “Domnul preşedinte, dacă îmi permiteţi. Aş vrea să vă propun 

dacă nu ar fi bine să vă gândiţi să amânăm acest proiect. De ce? Pentru că dacă îmi 

permiteţi o să vă arăt pe această planşă. După cum vedeţi în partea stângă de sus este 

autogara dânsului cu ieşirea în strada Iaşilor. În acest moment SC Autotrans a 



solicitat un certificat de urbanism în vederea obţinerii unei autorizaţii de construire a 

gardului împrejmuitor al SC Autotrans. Şi aş vrea să vă solicit amânarea. Pentru a 

putea merge la faţa locului fiecare dintre dumneavoastră  şi să vedeţi că dacă se va 

construi gardul nici un autobuz nu va mai putea să iasă pe stradă venind de pe strada 

Iaşilor. De ce? Pentru că fiecare autobuz are cel puţin 10 m lungime. Şi când trebuie 

să iasă aceste autobuze ale lui Livio Dario ies intrând pe proprietatea SC Autotrans. 

Vă rog să vă deplasaţi la faţa locului.” 

 Vasile Cornea: “Există două propuneri. Una de aprobare aşa cum este în mapă 

şi alta de amânare.” 

 “Supun la vot dacă sunteţi de acord cu amânarea acestui proiect.” 

 “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 7 voturi pentru Breaz Valer Daniel, 

Dărămuş Marcela Eugenia, Lupea Iulian Nelu, Hondola Liviu, Puican Ioan, Pleşa 

Gabriel, Coşeriu Sorin Nicolae şi 12 abţineri Contor Gheorghe, Cornea Vasile, 

Cimpoeş Cornel Pavel, Bărdaş Horea, Maier Eugen, Bogăţan Ioan, Paul Voicu, Rotar 

Marius, Pop Monica, Popa Pavel, Sandu Cornel, Oneţiu Maria Cornelia.” 

  

 Marcel Jeler: “Vă este clar că proiectul prin noua modificare care spune că 

abţinerile se contabilizează ca şi voturi împotrivă a fost amânat. El a fost amânat. Să 

fie clar.” 

 Sandu Cornel: “A fost respins sau amânat?” 

 Marcel Jeler: “A fost amânat.” 

 Vasile Cornea: “Aţi votat amânare domnilor colegi. A fost o propunere de 

amânare.” 

 Sandu Cornel: “”Dacă noi ne-am abţinut înseamnă că am fost pentru amânare.” 

 Marcel Jeler: “ Deci a fost amânat. Ca să fie clar. Să nu existe interpretări.” 

 

  

Art.14 Aprobă Planul Urbanistic Zonal “COMERT, SERVICII SI 

LOCUINTE, STR.MIRCEA ELIADE, FN, solicitant MACAVEI CALIN VASILE”, 

conform planului de situatie anexat.         

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

de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel care prezintă raportul 

de avizare din partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

Călin Hedviga: “Este un proiect pe care dv. l-aţi avizat. Acum este la 

aprobare.” 

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

aprobarea  acestuia.” 

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

Liviu.” 

 

 

    Art. 15 Aprobă Planul Urbanistic Zonal “DEMOLARE PARTIALA 

CONSTRUCTII, CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL - SPATIU 



COMERCIALE, BIROURI SI SPATII DE CAZARE PT. FIRMA P+2, ALBA 

IULIA, STR. INCORONARII, NR.9, solicitant OANCEA NICOLAE ”, conform 

planului de situatie anexat.       

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

de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel care prezintă raportul de 

avizare din partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

 Cimpoieş Cornel Pavel: “Comisia a avizat favorabil proiectul şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia”. 

Călin Hedviga: “Este complexul comercial a lui Oancea Nicolae pe care dv     

l-aţi avizat şi în ianuarie.” 

Mircea Hava: “Chiar aşa arată? Aveţi aici pavaje? Sau sunt făcute să ne rupă 

nouă ochii. Dacă aici sunt pavaje şi doi pomi aşa vreau să arate proiectul că dacă nu 

semnez eu autorizaţiile de acum încolo.” 

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

avizarea  acestuia.” 

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

 

 Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Breaz Valer Daniel. 

 

        Art. 16 Avizează amplasamentul pentru “CONSTRUIRE STATIE DE 

TELEFONIE MOBILA IN SISTEM GSM SI ALIMENTARE CU ENERGIE 

ELECTRICA, STR. T. VLADIMIRESCU, NR.1, solicitant SC COSMOTE RMT 

SA”, conform planului de situatie anexat. 

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

de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel care prezintă raportul de 

avizare din partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

Cimpoieş Cornel Pavel: “Comisia a avizat favorabil proiectul şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa aprobării acestuia”. 

Călin Hedviga: “La art. 16 avem amplasare antenă GSM de telefonie mobilă.” 

Vasile Cornea: “Unde va fi amplasată antena.” 

Călin Hedviga: “Pe magazinul Unirea.” 

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

aprobarea  acestuia.” 

        “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 10 voturi pentru, 2 voturi împotrivă 

Dărămuş Marcela Eugenia, Cornea Vasile şi 6 abţineri Lupea Iulian Nelu, Pop 

Monica, Pleşa Gabriel, Puican Ioan, Hondola Liviu, Coşeriu Sorin Nicolae.” 

 

 “Proiectul nu a trecut deoarece nu s-a adoptat numărul de voturi necesar.” 

 

 



        

       Art. 17 Avizează Planul Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE LOCUINTE 

UNIFAMILIALE, ALBA IULIA, STR. PADURII, solicitant PADUREAN C-TIN, 

HORVAT DANIEL, CARNATIU RADU, HORJA GHEORGHE, ANCA IOAN, 

NEMES PAMFIR, ORB VASILE, CIORBEA AUREL, PONORAN SORIN, 

FARCASIU VASILE, PACURAR GAVRIL, RADU AUREL BIRSAN 

AURELIAN, BUTURA VASILE, MURESAN TIBERIU, CARNAT MARCELA, 

TUHASIU JAN, ALUNGULESEI GEHORGHE, GOTA GHEORGHE, 

COBUSNEANU ADRIAN, VAIDA NECHITA,VINTELER ELENA, BANDI 

CAROL, POPA DOREL, PRUNE ROMAN, DOBRA PETRU, SISU LILIANA, 

NANDREA IOAN FLORIN, DAIAN” , MARCELA, BRANISTE SIMONA, 

BARANISTE NICOLETA, ROSIU IOAN, MUNTEAN ILIE, BARABAS 

VIORICA, conform planului de situatie anexat. 

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

de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel care prezintă raportul de 

avizare din partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

Cimpoieş Cornel Pavel: “Comisia a avizat favorabil proiectul şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia”. 

Călin Hedviga: “Suntem în extravilan, zonă de locuinţe individuale. În Miceşti, 

Apuseni, sub pădure în această zonă.” 

Cimpoeş Cornel Pavel: “Domnii vor acum să intre în legalitate.” 

Marius Rotar: “Nu vreau să mă refer la acest proiect. Vreau să sesizez un 

aspect pe care l-am întâlnit în oraş şi cu care cred că toţi consilierii locali au fost 

păcăliţi. La ce mă refer? Zone şi multe blocuri pentru care noi Consiliul local nu      

le-am dat acordul de a construi blocuri. Au venit ulterior şi au intrat în Consiliu, în 

şedinţă ca şi locuinţe individuale. Dar ele erau clar acelaşi proiect. Era blocul făcut cu 

6 apartamente fiecare. Şi noi am aprobat de bună credinţă să se construiască locuinţe 

unifamiliale iar în realitate ei au făcut apartamente. Sunt multe cazuri de genul 

acesta.” 

Călin Hedviga: “Este adevărat că s-a întâmplat şi datorită faptului că 

parcelările s-au produs ulterior recepţiilor şi noi am avut o discuţie cu OCPI şi am 

stopat printr-o înţelegere reciprocă de a se mai realiza parcelări dacă autorizaţia a fost 

eliberată pentru locuinţe unifamiliale.” 

Mircea Hava: “La fel este şi în zona Schitului. Aţi văzut acolo. Ne-am tras 

casă. Am săpat în jur acolo şi la casa lui vecinu. Şi acum toţi vin să le facem zidul de 

sprijin. Never. Facem un zid de sprijin ca să protejăm rezervoarele. Pentru că 

rezervoarele au fost puse pe vremuri cu o umplutură. Să-şi facă. Aşa cum şi-au făcut 

căsuţele. Şi acolo avem probleme de genul acesta. Din trei apartamente s-au făcut 9. 

Aceasta este cauza pentru care am mai dat afară un inspector. Pentru chestiunea 

aceasta sunt în instanţă. Poate urmează şi alţii. Acum anchetăm pe cei care au semnat 

recepţii pe ce nu este acolo. Vor merge la procuratură.” 

Călin Hedviga: “Haideţi să vă spun. Casa este recepţionată. Pe urmă aceasta se 

întabulează la OCPI. După aceea se produc acele subapartamentări, lucru pe care 



administraţia nu-l mai poate controla. Sper ca în urma protocolului să stopăm acest 

lucru.” 

Mircea Hava: “De afară se vedeau 2 locuinţe. Cine a mers înăuntru să vadă ce a 

făcut. După ce a făcut recepţia şi-a spart intrarea şi ieşirea şi a făcut 9 ori 6. Problema 

este alta. Că nu mai ai unde parca. Şi vecinii ne înjură pe noi.” 

Pleşa Gabriel: “Autorizaţiile de construcţie pe ce s-au eliberat?” 

Călin Hedviga: “Pe locuinţe unifamiliale. Ca să putem să evităm 

dumneavoastră aţi eliberat o hotărâre de consiliu.” 

Mircea Hava: “Foarte bine. Cei care nu respectă să plătească în instanţă. Ai 

făcut prostii? Să plăteşti. Noi am zis să-i ajutăm că plătesc impozit. Dar ei iau proiect 

pentru 7 nivele şi fac 14.” 

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

aprobarea  acestuia.” 

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

 

Art. 18 Avizează Planul Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE LOCUINTE 

UNIFAMILIALE SI MODERNIZARE DRUMURI ACCES, ALBA IULIA, 

ZONA «TERASA VIILOR», solicitant LEAHU ALEXANDRU, conform 

planului de situatie anexat. 

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

de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel care prezintă raportul de 

avizare din partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

Cimpoieş Cornel Pavel: “Comisia a avizat favorabil proiectul şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia”. 

Mircea Hava: “O singură chestie vreau să vă spun. Orice autorizaţie care se dă 

în zonele care nu sunt urbanizate din punct de vedere al infrastructurii. Scrii pe 

autorizaţie chestia aceasta. Dacă nu când e o problemă îi trimit la tine. Nu ai apă, 

canal? Nu dai. Să ţi minte Heidi.” 

Călin Hedviga: “Unde să scriu.” 

Mircea Hava: Nu ştiu. Pui o notă.” 

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

aprobarea  acestuia.” 

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

 

Art. 19 Avizează Planul Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE LOCUINTE 

INDIVIDUALE, ZONA CHIP, solicitant BERA MARIA”, conform planului de 

situatie anexat. 

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

de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel care prezintă raportul de 

avizare din partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 



Cimpoieş Cornel Pavel: “Comisia a avizat favorabil cu condiţia prelungirii 

străzilor pe zona terenului studiat.” 

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

aprobarea  acestuia.” 

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

 

Art. 20 Avizează Planul Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE LOCUINTE 

INDIVIDUALE, MICESTI, ZONA VAD, solicitant OPRUTA NICOLAE, 

MUNTEAN ANA”, conform planului de situatie anexat. 

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

de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel care prezintă raportul de 

avizare din partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

Cimpoieş Cornel Pavel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia”. 

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

aprobarea  acestuia.” 

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

 

Art. 21 Se completează HCL 107/martie 2009, art. 4, în sensul ca beneficiari ai 

Planului Urbanistic Zonal avizat "Construire locuinţe individuale, Oarda de Jos, Zona 

Drumul Ciugudului sunt şi Toma Ioan şi Colda Ioan. 

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

de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoieş Cornel Pavel care prezintă raportul de 

avizare din partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

Cimpoieş Cornel Pavel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia”. 

Călin Hedviga: “La hotărârea din martie 2009 nu erau trecute numele de Toma 

şi Colda. Şi am o reclamaţie.” 

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

aprobarea  acestuia.” 

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

 

 Art. 22 Aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă rezidenţială continuare str. Emil 

Racoviţă, solicitant Iancu Teodor", conform planului de situaţie anexat.  

 Vasile Cornea: “Comisia?” 

 Cimpoeş Cornel Pavel: “Aviz favorabil.” 

  Călin Hedviga: “Aş vrea să aprobăm şi acest PUZ Iancu Teodor. Este vorba de 

acest PUZ care este aprobat  şi terenul acesta din capăt care a rămas neacoperit 

deoarece domnii nu au fost atunci la PUZ. Documentaţia urmează să amenajeze 

terenul şi să completeze zona de locuinţe.” 



  

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

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

 

  Călin Hedviga: “Aş mai vrea să discutăm la diverse o solicitare pentru care 

fam. Hăuca a făcut-o către Consiliul Local. Domnii prin această adresă ne roagă 

următoarele. Să renunţe la accesul de pe V. Alecsandri pentru că se consideră că nu-l 

pot folosi şi să creeze o poartă pe undeva pe aici. În informarea către dv. eu am scris 

că un acces într-o intersecţie nu este în regulă.” 

 Cimpoeş Cornel Pavel: “Propun să ne menţinem hotărârea.” 

 Mircea Hava: “M-aţi minţit tot timpul că proprietatea lui este până la şosea.” 

 Călin Hedviga: “Este până aici.” 

 Marcel Jeler: “Vreau să iau cuvântul în calitate de locuitor. Toată ziua bună 

ziua sunt parcate maşinile acolo. I-am aprobat tot felul de ilegalităţi. Şi-a creat o uşă 

deşi nu a primit acceptul pentru ea. Nu i s-a aprobat atelier auto dar are. Nu are 

aprobare pentru etaj dar are etaj. În plus foloseşte un teren mai mare decât are 

dreptul. Şi-a creat accesul şi pe colţ. Şi acum vrea şi accesul pe Bujorului. Nu suntem 

de acord nici unii cu treaba aceasta.” 

 Mircea Hava: “Dl. Secretar. Care sunt vecinii care nu sunt de acord?” 

 Marcel Jeler: “Locuitorii bl. 10 şi 11.” 

 Mircea Hava: “Dv. trebuie să fiţi de acord cu ceea ce faceţi în apartamentele 

dv. Să mai tăiaţi iarba în jurul blocului.” 

 Marcel Jeler: “Acum la ora aceasta în capăt există tot pământul scos de la el. 

Cred de 5 m înălţime.” 

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

menţinerea hotărârii.” 

 “Fiind supusă la vot aceasta a fost votată cu 18 voturi pentru menţinere.” 

 

 

            S-a adoptat Hotărârea nr. 310/2009 
 

       27. Propune atribuirea în proprietatea solicitanţilor, proprietari ai apartamentelor, 

terenul aferent locuinţei. 

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

precum şi  raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

           Vasile Cornea: „Dacă  sunteţi de acord supun la vot aprobarea  acestuia”. 

         „Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.” 
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 311/2009 

 

 

 



 

          28.Propune atribuirea în proprietatea solicitanţilor a terenului aferent caselor 

particulare.        

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

precum şi  raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Vasile Cornea: „Dacă  sunteţi de acord supun la vot aprobarea  acestuia”. 

         „Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.” 
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 312/2009 

 

           29.Aprobă înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia asupra 

imobilului (teren) „Rampă de gunoi” situat în Alba Iulia, zona „Pârâul Iovului”. 

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

şi  raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

           Vasile Cornea: „Dacă  sunteţi de acord supun la vot aprobarea  acestuia”. 

          „Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.” 
 

                       S-a adoptat Hotărârea nr. 313/2009 

  

  30.Parcelează un imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Ion Arion, nr. 16 B. 

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

raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Vasile Cornea: "Dacă nu aveţi discuţii supun la vot proiectul de hotărâre." 

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

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 314/2009 

 

 31.Parcelează un imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Biruinţei FN. 

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

precum şi raportul de specialitate.  

 Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 



Mircea Hava: “La proiectul 31 ce v-am spus eu legat de EON GAZ. Cine a 

trecut articolul 4 aici. V-am spus o singură chestiune.” 

 Vasile Cornea: "Dacă nu aveţi discuţii supun la vot proiectul de hotărâre cu 

amendamentul propus adică să votăm numai parcelarea." 

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

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 315/2009 

   

 

           32.Expertiză tehnică judiciară efectuată în dosar nr. 5200/176/2007 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 domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Vasile Cornea: "Dacă nu aveţi discuţii supun la vot proiectul de hotărâre." 

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

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 316/2009 

  

 

           33.Aprobă înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia asupra 

imobilului „Colegiul Economic Dionisie Pop Marţian”. 

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

precum şi raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

          Vasile Cornea: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot cine este pentru.” 

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 317/2009 

 

34.Aprobă documentaţia tehnico-economică pentru reabilitarea unor clădiri ale 

unităţilor de învăţământ liceal de stat din municipiul Alba Iulia: 

Obiect nr. 1: Reparaţii capitale la instalaţia electrică a Colegiului Naţional 

„Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia. 

Obiect nr. 2: Reabilitarea clădirii colegiului şi mărirea spaţiilor de învăţământ 

la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia. 

Obiect nr. 3: Reabilitarea clădirii şi mărirea spaţiilor de învăţământ în clădirea 

din str. Avram Iancu nr. 6 a Liceului de Muzică şi Arte Plastice Alba Iulia - 

este retras de pe ordinea de zi. 

 



 

35.Aprobă documentaţia tehnico-economică pentru extinderea unor clădiri ale 

unităţilor de învăţământ primar şi gimnazial de stat din municipiul Alba Iulia: 

Obiect nr. 1: Extindere corp clădire Şcoala cu clasele I-VIII „Vasile Goldiş” 

Alba Iulia. 

Obiect nr. 2: Extinderea clădirii şi amenajarea curţii Şcolii cu clasele I-VIII 

„Ion Agârbiceanu” Alba Iulia - este retras de pe ordinea de zi. 

 

36.Aprobă lista de priorităţi pentru anul 2009 în vederea repartizării locuinţelor 

pentru tineri destinate închirierii - este retras de pe ordinea zi. 

 

 

    37.Aprobă cumpărarea prin negociere directă a unor imobile (terenuri) situate 

în Alba Iulia, str. Energiei FN 

Se dă cuvântul d-lui Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 

raportul de specialitate.  

Se dă cuvântul domnului Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Vasile Cornea: „Dacă nu sunt obiecţiuni cu privire la proiectul de hotărâre 

supun la vot aprobarea acestuia.” 

„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.” 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 318/2009 

 

 

    38.Aprobă încheierea unui contract-cadru între Serviciul public Poliţia 

Comunitară Alba Iulia şi FC Unirea 2006 SA privind asigurarea măsurilor de ordine 

şi siguranţă publică cu ocazia desfăşurării meciurilor de fotbal pentru partidele 

desfăşurate în anul competiţional 2009 – 2010 în incinta stadionului „Cetate” din 

municipiul Alba Iulia. 

Se dă cuvântul d-Radu Adrian  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 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 

servicii publice, comerţ. 

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

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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. 

 Bărdaş Horea: “Nu putem să micşorăm?” 

 Mircea Hava: “Ce?” 

 Bărdaş Horea: “Suma.” 



 Mircea Hava: “Căte meciuri sunt pe lună?” 

 Bărdaş Horea: “Două.” 

 Mircea Hava: “Nu e mult 1000 lei.” 

 Bărdaş Horea: “Eu am întrebat. Mi-am făcut datoria.” 

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

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 319/2009 

 

 

 39.Solicitarea adresata Consiliului Judeţean Alba de transmitere a unui bun din 

domeniul public al judeţului Alba în domeniul public al municipiului Alba Iulia 

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

şi raportul de specialitate. 

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

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

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 320/2009 

 

 

 

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

octombrie 2009. 

Vasile Cornea: “Propun ca şedinţa de luna viitoare  să aibă loc în data de 27 

octombrie 2009”. 

 “Propunerea fiind supusă la vot, aceasta s-a aprobat cu 18 voturi pentru”. 

  

  

 

 Vasile Cornea: „Dacă nu mai sunt şi alte materiale de prezentat iar punctele de 

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

 

 Alba Iulia, 29 septembrie 2009 

 

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,              SECRETAR,  

             Consilier                                                                    

          Vasile Cornea                                                  Marcel Jeler    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                F – 14 - 09     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


