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PROCES VERBAL

Încheiat azi 30 octombrie 2007, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local 
al municipiului Alba Iulia.

Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  870/2007  a  Primarului 
municipiului Alba Iulia.

Domnul consilier Besoiu Ioan: "Înainte de a începe şedinţa aş dori să fac o 
precizare  în legătură cu procesul  verbal de la  şedinţa de luna trecută.  Aş vrea ca 
atunci când se scrie procesul verbal să se lucreze în linişte deoarece apar erori şi din 
asemenea mici erori apar cu totul alte sensuri."

Domnul secretar Marcel Jeler: "Am vorbit cu ceva timp în urmă cu domnul 
Primar să se cumpere reportofoane. O să fac propunerea din nou."

Besoiu Ioan: "Am pus de exemplu la punctul 28 o întrebare. Nepunând semnul 
întrebării apar în text consemnări agramate care schimbă sensul intervenţiei."

Harda  Doina:  "Dacă  este  vorba  de  procesul  verbal  mă bucur  că  sunt  nişte 
lucruri care s-au semnalat. Cine citeşte de pe site aceste procese şi insist ca şedinţele 
de consiliu  să fie redactate  corect  pentru că acestea  sunt documente juridice care 
rămân peste timp."

Domnul consilier Popa Pavel : „În calitate de cel mai în vârstă dintre consilierii 
prezenţi  la  şedinţă,  conform Regulamentului  de funcţionare al  Consiliului  local  al 
municipiului  Alba  Iulia,  îmi  revine  sarcina  să  asigur  alegerea  preşedintelui  de 
şedinţă.”

În  acest  sens  propun  alegerea  d-lui  consilier  Rotar  Marius–  preşedinte  de 
şedinţă.

„Propunerea fiind supusă la vot, aceasta s-a aprobat cu 20 voturi pentru.”
Popa Pavel : „Şi acum în calitate de preşedinte ales, d-l consilier Rotar Marius 

urmează să conducă lucrările şedinţei .”
Marcel  Jeler:  „Conform  regulamentului,  supun  la  vot  aprobarea  procesului 

verbal de la şedinţa anterioară.”
“Fiind  supus  la  vot  acesta  a  fost  votat  cu  18  voturi  pentru  şi  două  voturi 

împotrivă Harda Doina şi Sandea Dorin.”
Rotar Marius : „Din totalul de 21 de consilieri aleşi, sunt prezenti 20 consilieri, 

lipseşte domnul consilier Anghel Marius,  deci şedinţa noastră este legal constituită .”
Domnilor consilieri doresc să precizez faptul că, la lucrările şedinţei noastre 

mai participă: D-l primar – Mircea Hava,  d-l viceprimar – Paul Voicu, d-l viceprimar 
Bogaţan Ioan ,  d-l secretar – Marcel Jeler,  d-na Aurica Groza- Şef serviciu în cadrul 



Serviciului  Comunitar  pentru  Cadastru  şi  Agricultură,  d-na  Hedviga  Călin,  d-na 
Silvia  Moldovan,   Lucia Man – biroul  resurse umane,   Potopea Dana – consilier 
juridic, Rânghet Gerogeta – consilier juridic, precum şi presa .

Rotar  Marius  :  „Domnilor  consilieri  înainte  de  a  se  trece  la  dezbaterea 
punctelor înscrise pe ordinea de zi,  trebuie să stabilim ce modalitate  de vot vom 
folosi . Eu propun să folosim votul deschis prin ridicare de mâini .”

„Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată în unanimitate.”
Rotar Marius : „Ordinea de zi a fost modificată , în sensul că de pe  ordinea de 

zi au fost retrase punctele 14 şi 15:
14 Aprobarea documentaţiei tehnice studiu de fezabilitate pentru obiectivul : 

"Înlocuire reţea apă în Alba-Iulia, str. Olteniei."
15 Aprobarea valorii  de execuţie  a lucrărilor  de amenajare cantina Seminar 

Teologic Ortodox Alba-Iulia."
iar peste ordinea de zi au fost introduse proiectele 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 şi 

46:
39  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  compensării  unitare   pentru 

combustibilul folosit în scopul producerii energiei termice furnizate populaţiei prin 
sisteme centralizate.

40  Proiect  de  hotărâre  privind  neînsuşirea  expertizei  tehnice  extrajudiciare 
pentru imobilul (teren) situat în Miceşti, str. Drăgăşani, nr. 35.

41  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  alocării  unor  sume de  bani  de  la 
bugetul local  către Parohia Ortodoxă Centru II Alba-Iulia.

42 Proiect de hotărâre cu privire la revocarea Art.4 din H.C.L. 280/2000.
43  Proiect  de  hotărâre  privind  rezilierea  contractului   de  concesiune  nr. 

3241/1994 şi transmiterea în folosinţă gratuită către Arhiepiscopia Ortodoxă Română 
Alba-iulia a unui imobil (teren) situat în Alba-Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 13.

44  Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  unei  sume  de  bani  pentru  Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Alba-Iulia.

45 Proiect  de hotărâre privind aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice, 
faza studiu de soluţie pentru obiectivul: "Reabilitare şi modernizare sistem iluminat 
public aferent Bulevardului Transilvania Alba-Iulia.

46 Proiect  de hotărâre  privind încetarea  aplicabilităţii  Hotărârii  de  Consiliu 
local nr. 156/1999.

Şi acum prezint în proiect următoarea ordine de zi:

Proiecte de hotărâri privind:
1. Utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului local pe anul 

2007.
2. Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba-Iulia pe 

anul 2007.
3.  Acordarea  de  facilităţi  fiscale  persoanelor  fizice  care  reabilitează  termic 

locuinţele.
4.  Deplasarea  unei  persoane  din  aparatul  de  specialitate  al  primarului  în 

Austria-Insbruck, în perioada 23-30 octombrie 2007.



5. Deplasarea unei delegaţii în Italia - Piemonte, în perioada 3-10 octombrie 
2007.

6.  Deplasarea  unei  persoane  din  cadrul  Direcţiei  Programe  din  subordinea 
Consiliului local în Austria - Viena, în perioada 2-7 octombrie 2007.

7. Modificarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului şi al serviciilor publice din subordinea Consiliului local.

8. Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2008.
9.  Modificarea organigramei  şi  statului  de funcţii  al  Direcţiei  programe din 

subordinea Consiliului local.
10. Aprobarea participării Consiliului local Alba-Iulia în calitate de membru al 

Asociaţiei "Congresul Spiritualităţii Româneşti de Pretutindeni."
11. Organizarea de către Consiliul local a Campaniei celor 16 zile de activitate 

împotriva violenţei asupra femeii."
12. Alocarea unor sume de bani pentru activităţi culturale şi sportive.
13. Aprobarea documentaţiei tehnice studiu de fezabilitate  pentru obiectivul: 

"Reabilitare  termică  a  şase  blocuri  de  locuinţe  incluse  în  Programul  naţional  de 
reabilitare termică."

14. Aprobarea documentaţiei tehnice studiu de fezabilitate  pentru obiectivul: 
"Înlocuire reţea apă în Alba-Iulia, str. Olteniei."

15. Aprobarea valorii de execuţie a lucrărilor de amenajare cantina Seminar 
Teologic Ortodox Alba-Iulia.

16.  Aprobarea   unor  Planuri  Urbanistice  de  Detaliu  pentru  amplasarea  şi 
realizarea unor construcţii în municipiul Alba-Iulia:

Art.  1  Plan  urbanistic  de  detaliu  Amenajare  rampă  acces  persoana  cu 
dizabilităţi  şi  modernizare  faţadă  sediu  AJOFM Alba,  str.  N.  Titulescu,  nr.  10B, 
solicitant Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba.

Art. 2 Plan urbanistic de detaliu Amenajare parcare, str. Luminii, solicitant SC 
Supremia Grup.

Art. 3 Plan urbanistic de detaliu Exploatare punctiformă a agregatelor minerale 
din albia minoră a râului Ampoi, zona Bărăbanţ, solicitant SC Florea Group SRL. 

Art.  4  Plan  urbanistic  de  detaliu  Amenajarea  Ravelinului  Sf.  Elisabetha, 
Cetatea "Alba Carolina" - Ravelinul Sf. Elisabetha, solicitant SC Iris Garden SRL.

Art.  5  Plan urbanistic  de detaliu  Construire  Hotel  D+P+2E şi  împrejmuire. 
Schimb  de  destinaţie  din  locuinţă  în  clădire  birouri,  str.  1  Decembrie,  nr.  16, 
solicitant Pitea Horaţiu Anton.

Art.  6  Plan  urbanistic  de  detaliu  Construire  spaţiu  comercial  (LOT  1). 
Construire sediu firmă (LOT 2) - Corp 1 spaţiu comercial şi birouri - Corp 2 locuinţă 
de serviciu, B-dul Revoluţiei, nr. 4, solicitant Lupşa Aurelia şi Ampoiţan Ilie.

Art. 7 Plan urbanistic de detaliu Construire locuinţe de serviciu, str. Traian, nr. 
29C, solicitant SC  Est  Service SRL.

Art. 8 Plan urbanistic de detaliu Construire locuinţă familială, intravilan, str. 
Avântului, FN,  solicitant Râşniţă Eugen.

Art. 9 Plan urbanistic de detaliu Amenajare exterioară biserica greco-catolică 
Alba-Iulia, Zona Centru, solicitant Primăria Alba-Iulia.

Art. 10 Plan urbanistic de detaliu Construire case de vacanţă, Zona  După Gară, 



FN, solicitant Dreghiciu Aurelia.
Art.  11  Plan  urbanistic  zonal  Construire  locuinţe  individuale,  Zona  Valea 

Popii, solicitant Medrea Viorel.
Art. 12 Plan urbanistic zonal Construire locuinţe Cigaş II, extravilan Miceşti, 

solicitant Stanciu Mircea şi Maria.
Art.  13  Plan  urbanistic  zonal  Construire  locuinţe,  loc.  Oarda  de  Sus,  str. 

Ghişiţele, FN, solicitant Jurcă Gheorghe şi Maria.
Art.  14  Plan  urbanistic  zonal  Construire  locuinţe  Miceşti,  Zona  "Pietrar", 

solicitant  Creivean  Mircea,  Iacob  Cristian,  Matei  Ana,  Comşa  Viorica,  Haiduc 
Adrian.

Art. 15 Plan urbanistic zonal Construire locuinţe Partoş, Alba-Iulia, solicitant 
Ponoran Dorin şi Sandu Marius.

Art.  16  Plan  urbanistic  zonal  Locuinţe  unifamiliale,  şoseaua  de  centură, 
solicitant Călin Oliviu.

Art. 17 Plan urbanistic zonal Locuinţe unifamiliale, extravilan Partoş, solicitant 
Călin  Virgil,  Năstase  Daniela,  Hagiu  Ştefan,  Borda  Zoiţa,  Bărbănţan  Cristian, 
Opincariu Virginia.

Art. 18 Plan urbanistic zonal Locuinţe unifamiliale, extravilan Partoş, solicitant 
Călin Oliviu, Petraşcu Ioan , Petraşcu Iosif.

Art. 19 Plan urbanistic zonal Locuinţe unifamiliale, extravilan Partoş, solicitant 
Călin Oliviu Cordea Anca.

Art. 20 Plan urbanistic zonal Locuinţe unifamiliale, extravilan Partoş, solicitant 
Călin Virgil, Tarc Aurel, Scheau Iosif, Marcu Alina, Ciortan Oana.

Art. 21 Plan urbanistic zonal Locuinţe unifamiliale, extravilan Partoş, solicitant 
Leister Virgil.

Art.  22  Plan  urbanistic  zonal  Extindere  spaţii  comerciale,  Calea  Moţilor, 
solicitant SC Filadelfia, SC Golden Pen, SC Eglia, Birou Notarial Bucur Cosmina.

Art.  23  Plan  urbanistic  zonal  Construire  locuinţe  familiale  şi  lotizare,  str. 
Andrei  Mureşanu,  nr.  111,  solicitant  Ruja  Emilia,  SC  Cre  Propr  SRL,  Mureşan 
Virgil, Oltean Ioan, Popa Sara.

Art. 24 Plan urbanistic zonal Construire case de vacanţă, Alba-Iulia - Miceşti, 
solicitant Creivean Ovidiu Marius şi Făt Daniel.

Art. 25 Aprobă planul urbanistic zonal Construire locuinţe şi parcelare, Alba-
Iulia - Miceşti - Cigaş, solicitant Dumitrean Viorel şi Anca Ioan.

Art. 26 Plan urbanistic zonal Construire locuinţe şi parcelare, str.  Izvorului, 
Zona Dealul Furcilor, solicitant Oniţa Dan, Turean Nicolae, Mitea Valeria.

Art.  27  Plan  urbanistic  Ansamblu  locuinţe  de  vacanţă,  zona  După  Gară, 
solicitant Dima Maria Ileana.

17.  Propunerea  de  atribuire  în  proprietatea  solicitanţilor,  proprietari  ai 
apartamentelor, terenul aferent locuinţei în cotă indiviză deţinută din construcţii.

18.  Propunerea  de  atribuire  în  proprietate  a  terenului  aferent  caselor 
particulare.

19.  Expertiza  tehnică  efectuată  în  Dosar  nr.  4292/176/2007,  aflat  pe  rol  la 
Judecătoria Alba-Iulia, privind imobilul înscris în CF nr. 1601 - Miceşti cu nr. topo 
538, 539.



20.  Expertiza  tehnică  efectuată  în  dosar  nr.  2324/176/2007,  aflat  pe  rol  la 
Judecătoria Alba-Iulia, cu nr. topo  2144/2, 2145/2.

21. Expertiza tehnică extrajudiciară efectuată în Dosar 3153/176/2007, aflat pe 
rol  la  Judecătoria  Alba-Iulia,  privind  înscrierea  dreptului  de  proprietate  asupra 
imobilului (construcţie - spaţiu comercial), înscris în CF colectivă nr. 8957 - Alba-
Iulia, nr. topo 3612/2/2/2/2/XVIII.

22.  Expertiza  tehnică  efectuată  în  Dosar  nr.  1190/176/2007,  aflat  pe  rol  la 
Judecătoria Alba-Iulia, privind imobilul (teren) situat în Alba-Iulia - Bărăbanţ, str. 
Petreşti, FN.

23. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba-Iulia, str. Drăgăşani, nr. 27.
24. Documentaţia tehnică de parcelare a unui imobil situat în Alba-Iulia, str. 

Eleşteului, nr. 16.
25. Parcelarea unui imobil (teren) cu nr. topografic 4667/1/1 situat în Alba-

Iulia, B-dul Ferdinand I, zona Gară.
26. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba-Iulia, str. Călăraşi, nr. 6.
27. Parcelarea şi  concesionarea unui imobil (teren) înscris  în CF 592 Alba-

Iulia, nr. topo 1239/4, 1240/1/4 situat în Alba-Iulia, str. Bucureşti, nr. 20.
28. Parcelarea şi trecerea  din proprietatea din proprietatea Statului Român în 

proprietatea  municipiului  Alba-Iulia  a  imobilelor  (construcţii)  -  Centrale  Termice 
înscrise  în  CF 8957 Alba-Iulia,  CF 10104 Alba-Iulia,  CF  28679 Alba-Iulia,  CF 
17657 Alba-Iulia, CF 10420 Alba-Iulia, CF 7331 Alba-Iulia, CF 10197 Alba-Iulia.

29.  Trecerea   în  proprietatea  municipiului  Alba-Iulia  a  imobilului  Şcoala 
Generală din Oarda de Jos.

30. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba-Iulia, str. Avram Iancu , nr. 6.
31. Însuşirea documentaţiei tehnice de parcelare a unui imobil (teren) situat în 

Alba-Iulia,  str.  Calea Moţilor,  nr.  78, înscris în CF nr.  31667 Alba-Iulia,  nr.  topo 
2629/1/2/2/1, 2629/2/2/2/1, 2630/2/1/2/1.

32.  Punerea  la  dispoziţia  Comisiei  de  fond  funciar  a  unui  imobil  (teren) 
proprietatea municipiului Alba-Iulia - zona Podei.

33. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba-Iulia, înscris în CF 3059 Alba-
Iulia, nr. topo 2015/13, în vederea efectuării  unui schimb de terenuri cu Consiliul 
Judeţean.

34. Prelungirea termenului unui contract de închiriere.
35. Aprobarea asocierii dintre Consiliul local al municipiului Alba-Iulia şi SC 

Alba Cons SA.
36.  Prelungirea  termenului  de  dare  în  folosinţă  gratuită  către  Ordinul 

Arhitecţilor din România - Filiala Transilvania a unui spaţiu construit situat în Alba-
Iulia, Pasaj Centru.

37. Aprobarea asocierii dintre Consiliul local al municipiului Alba-Iulia şi SC 
Unirea Pres SRL.

38. Aprobarea asocierii dintre Consiliul local al municipiului Alba-Iulia şi SC 
New Cars SRL.

39.  Aprobarea  compensării  unitare  pentru  combustibilul  folosit  în  scopul 
producerii energiei termice furnizate populaţiei prin sisteme centralizate.

40. Neînsuşirea expertizei tehnice extrajudiciare pentru imobilul (teren) situat 



în Miceşti, str. Drăgăşani, nr. 35.
41.  Aprobarea alocării  unor sume de bani  de la  bugetul local  către Parohia 

Ortodoxă Centru II, Alba-Iulia.
42.  Rezilierea  contractului  de  concesiune  nr.  3241/1994  şi  transmiterea  în 

folosinţă  gratuită  către  Arhiepiscopia  Ortodoxă  Română Alba-Iulia  a  unui  imobil 
(teren) situat în Alba-Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918.

43. Revocarea Art. 4 din HCL 280/2000.
44. Alocarea unei sume de bani pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba-Iulia.
45. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de soluţie pentru 

obiectivul:  "Reabilitare  şi  modernizare sistem iluminat  public  aferent  bulevardului 
Transilvania, Alba-Iulia.

46. Încetarea aplicabilităţii Hotărârii de Consiliu nr. 156/1999.     
     

Rotar Marius  : „Dacă sunteţi de acord cu modificările şi completările aduse 
ordinii de zi prezentate, supun la vot aprobarea acesteia.”

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

În continuare se trece la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi:

1. Utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului local pe anul 
2007. 

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare al 
Comisiei  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,  finanţe,  servicii  publice, 
comerţ .

Sandu Cornel: „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia .”

Rotar  Marius:  „Dacă  nu  sunt  discuţii,  supun  la  vot  prezentul  proiect  de 
hotărâre.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 340/2007

2. Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba-Iulia pe 
anul 2007. 

Se dă cuvântul d-lui Ţâr Teofila  care prezintă proiectul de hotărâre şi raportul 
de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare al 
comisiei  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,  finanţe,  servicii  publice, 
comerţ.  

Sandu Cornel: „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia .”



Harda Doina: "A apărut un autoturism la poziţia întâi. Aş vrea să ştiu despre ce 
este vorba?"

Ţâr Teofila: "Este o maşină de teren."
Rotar Marius: “Dacă nu mai sunt discuţii referitoare la acest proiect de hotărâre 

supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru şi o abţinere Harda 

Doina.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 341/2007

3. Acordarea de facilităţi fiscale persoanelor care reabilitează termic locuinţele.
Se dă cuvântul d-nei Anuţa Şinar care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 

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

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

Sandu Cornel: „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia .”

Besoiu Ioan: “Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor propun să fie acordată 
această  scutire  de  impozit  în  cazul  în  care   lucrarea  se  va  face  în  baza  unei 
documentaţii tehnice.”

Paul Voicu: "Să vă spunem ceea ce am gândit. Reabilitarea termică după toate 
documentaţiile necesare ar dura un an sau chiar un an şi jumătate. Oamenii nu mai au 
răbdare şi pornesc singuri. Vin la noi atunci şi întreabă cu ce putem să-i ajutăm. Cu 
scutirea  de  impozite  la  locuinţa  izolată  pe  anul  respectiv.  Vom  extinde  însă 
aplicabilitatea pentru anii 2006, 2007 şi pentru cei care reabilitează în anul 2008."

Abrudeanu Vasile:  "Măsura  e  binevenită.  Problema sunt  inspectorii  care  ar 
trebui să participe şi să facă procesele verbale de constatare."

Hava Mircea: “Cheltuielile pentru astfel de studii sunt imense. Aşa ar fi normal 
să se întâmple dar nu mai putem aştepta. În general lucrările care se fac sunt destul de 
bune.  Va  trebui  să  chemăm  constructorii  să  discutăm despre  culoare  pentru  a  fi 
unitari în acest sens.”

Rotar Marius: „Dacă  nu sunt discuţii supun la vot prezentul proiect de hotărâre 
cu propunerea ca facilitatea să se acorde pe anul 2006, 2007 şi 2008.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 342/2007

4. Deplasarea unei persoane din aparatul de specialitate al primarului în Austria 
- Insbruck în perioada 23 - 30 octombrie 2007. 

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare al 
Comisiei  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,  finanţe,  servicii  publice, 
comerţ .



Sandu Cornel: „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia .”

Rotar Marius: „ Dacă nu mai sunt  discuţii supun la vot dacă sunteţi de acord 
proiectul de hotărâre.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 343/2007

5. Deplasarea unei delegaţii în Italia - Piemonte, în perioada 3 - 10 octombrie 
2007.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare 
din partea comisiei  de studii,  prognoze economico-sociale,  buget,  finanţe,  servicii 
publice, comerţ.

Sandu Cornel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Rotar  Marius:  “Dacă  nu  sunt  discuţii  supun  la  vot  dacă  sunteţi  de  acord 

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 344/2007

6.  Deplasarea  unei  persoane  din  cadrul  Direcţiei  Programe  din 
subordinea Consiliului local în Austria - Viena, în perioada 2 - 7 octombrie 2007.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare 
din partea  comisiei  de studii,  prognoze economico-sociale,  buget,  finanţe,  servicii 
publice, comerţ. .

Sandu Cornel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rotar  Marius:  “Dacă  nu  sunt  obiecţiuni  supun  la  vot  prezentul  proiect  de 
hotărâre.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 345/2007

7. Modificarea organigramei şi statului  de funcţii al aparatului de specialitate 
al primarului şi al serviciilor publice din subordinea Consiliului local. 

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare 
din partea  comisiei  de studii,  prognoze economico-sociale,  buget,  finanţe,  servicii 
publice, comerţ. 



Sandu Cornel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “Dacă nu sunt discuţii cu privire la acest proiect de hotărâre, 
spun la vot aprobarea acestuia.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 346/2007

8. Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2008.
Se dă cuvântul d-nei Lucia Man care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 

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

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

Sandu Cornel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinta adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot aprobarea acestui 
proiect.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 347/2007

9. Modificarea organigramei şi  statului  de funcţii  al  Direcţiei  Programe din 
subordinea Consiliului local.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare 
din  partea  comisiei  de studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,  finanţe,  servicii 
publice, comerţ. 

Sandu Cornel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinta adoptării acestuia.”

 Rotar Marius: “Dacă nu sunt discuţii cu privire la acest proiect de hotărâre 
supun la vot aprobaera acestuia.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 348/2007

10.  Aprobarea  participării  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia  în 
calitate  de  membru  al  Asociaţiei  "Congresul  Spiritualităţii  Româneşti  de 
Pretutindeni."  

Se dă cuvântul d-lui consilier Ioan Fulea care prezintă proiectul de hotărâre 
precum şi raportul de specialitate.



Se dă cuvântul d-lui consilier Opincariu Constantin care prezintă raportul de 
avizare din partea comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 
cultură,  sănătate,  protecţie  socială,  culte,  sport,  agrement,  turism  şi  protecţia 
copilului.

Opincariu Constantin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 
nu avem obiecţiuni în privinta adoptării acestuia.”

Cornea Vasile:  "Trebuia  să propunem din partea  comisiei  pe domnul Sîrbu 
Constantin."

Rotar Marius: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot aprobarea acestui proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 349/2007

11. Organizarea de către Consiliul local a "Campaniei celor 16 zile de activitate 
împotriva violenţei asupra femeii şi susţinerea financiară cu o sumă de bani."

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Opincariu Constantin care prezintă raportul de 
avizare din partea comisiei Consiliului local pentru activităţi ştinţifiice, învăţământ, 
cultură,  sănătate,  protecţie  socială,  culte,  sport,  agrement,  turism  şi  protecţia 
copilului.

Opincariu Constantin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot aprobarea acestui proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 350/2007

12. Alocarea unor sume de bani pentru activităţi culturale şi sportive.
Se dă cuvântul d-nei Fara Luminiţa care prezintă proiectul de hotărâre precum 

şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Sîrbu Constantin care prezintă raportul de avizare 

din  partea  comisiei  de  specialitate  a  Consiliului  local  pentru  activităţi  ştiinţifice, 
învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţie  socială,  culte,  sport,  agrement,  turism  şi 
protecţia copilului.

Sîrbu Constantin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius: „Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot aprobarea acestui proiect.”
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 351/2007

13. Aprobarea documentaţiei tehnice studiu de fezabilitate pentru obiectivul : 



"Reabilitarea  termică a  şase  blocuri  de  locuinţe  incluse  în  Programul  naţional  de 
reabilitare termică."

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

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

Abrudeanu Vasile: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui proiect de 
hotărâre .”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 352/2007

14. Aprobarea documentaţiei tehnice studiu de fezabilitate pentru obiectivul: 
"Înlocuire reţea apă în Alba-Iulia, str. Olteniei." -  este retras de pe ordinea de zi.

15. Aprobarea valorii de execuţie a lucrărilor de amenajare cantina Seminar 
Teologic Ortodox Alba-Iulia. - este retras de pe ordinea de zi.

16.  Aprobarea  unor  Planuri  Urbanistice  de  Detaliu   pentru  amplasarea  şi 
realizarea unor construcţii în municipiul Alba-Iulia:

Art.  1  Plan  urbanisitic  de  detaliu  Amenajare  rampă  acces  persoane  cu 
dizabilităţi  şi  modernizare  faţadă  sediu  AJOFM Alba,  str.  N.  Titulescu,  nr.  10B, 
solicitant Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba  - este retras de 
pe ordinea de zi. 

Art. 2 Plan urbanisitic de detaliu Amenajare parcare, str. Luminii, solicitant SC 
Supremia Grup.

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

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

Besoiu Ioan: „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”

Harda  Doina:  "  Se  aprobă  un  plan  urbanistic  chiar  dacă  nu  se  respectă 
legislaţia?

Rotar Marius: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă 

Harda Doina şi Sandea Dorin.”

Art. 3 Plan urbanistic de detaliu Exploatare punctiformă a agregatelor minerale 



din albia minoră a râului Ampoi, zona Bărăbanţ, solicitant SC Florea Group SRL.
Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă PUD-ul precum şi raportul 

de specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Besoiu Ioan  care prezintă raportul  din partea 

comisiei  de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură.

Besoiu Ioan : „Comisia nu  a avizat favorabil acest PUD şi  avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.” 

Harda Doina:  "Aş vrea să ştiu dacă în cazul  acestui  PUD există aviz de la 
mediu. Totuşi sunt lucruri importante pentru acest oraş şi cred că ar trebui să se ţină 
seama de acest lucru."

Rotar Marius: “Dacă nu mai  sunt discuţii supun la vot prezentul articol.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru şi 1 vot împotrivă 

Harda Doina.”

Art.  4  Plan  urbanistic  de  detaliu  Amenajarea  Ravelinului  SF.  Elisabetha, 
Cetatea "Alba Carolina" - Ravelinul Sf. Elisabetha, solicitant SC Iris Garden SRL.

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

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

Besoiu Ioan : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”

Cimpoieş Pavel: "Mai este un PUD aprobat pentru acest spaţiu. Eu cred că ar 
trebui aprobat după ce expiră PUD-ul vechi."

Călin Hedviga: "PUD-ul nu este expirat ci este până în 2008."
Rotar Marius : “Dacă nu mai  sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri Harda 

Doina şi Sandea Dorin.”

Art.  5  Plan  urbanistic  de  detaliu  Construire  Hotel  D+P+2E şi  împrejmuire 
schimb  de  destinaţie  din  locuinţă  în  clădire  Birouri,  str.  1  Decembrie,  nr.  16, 
solicitant Pitea Horaţiu Anton.

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

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



Besoiu Ioan : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”

Harda Doina: "Cunosc foarte bine zona. Dacă s-a realizat spălătoria şi breakul 
nu mă miră faptul că se poate realiza şi proiectul acesta. N-aş vrea să ne extindem în 
condiţii de semilegalitate. În plus contest şi procentul de ocupare al terenului."

Abrudeanu Mircea: "Eu cred că va fi o mică pensiune, deci se poate realiza."
Rotar Marius: “Dacă nu mai  sunt discuţii  supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri  Harda 

Doina şi Sandea Dorin.”

Art. 6 Plan urbanistic de detaliu Construire spaţiu comercial (Lot 1). Construire 
sediu firmă (Lot 2) - Corp 1 spaţiu comercial şi birouri - Corp 2 locuinţă de serviciu, 
B-dul Revoluţiei, nr. 4, solicitant Lupşa Aurelia şi Ampoiţan Ilie. 

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

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

Besoiu Ioan : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius : “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru şi o abţinere Harda 

Doina.”

Art. 7 Plan urbanistic de detaliu Construire locuinţe de serviciu, str. Traian, nr. 
29C, solicitant SC Est Service SRL.

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

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

Besoiu Ioan : „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi  nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”

Harda Doina: "Dacă este vorba de locuinţe de serviciu aţi întrebat  cum sunt: 
colective,  individuale?  Dacă  socotim că  sunt  două scări  înseamnă cel  puţin  două 
apartamente.  Mă  întreb  cum  se  respectă  normele.  Deci  continuăm  să  construim 
locuinţe colective între case.

Cimpoieş Pavel: "Am cerut să amânăm acest PUD."
Rotar Marius: "Şi ce-a hotărât?”
Cimpoieş Pavel: "Aviz favorabil."
Rotar Marius: " Supun la vot dacă sunteţi de acord amânarea acestui PUD."



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

Art. 8 Plan urbanistic de detaliu Construire locuinţă familială, intravilan, str. 
Avântului, FN, solicitant Râşniţă Eugen.

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

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

Besoiu Ioan: „Comisia nu  a avizat favorabil acest PUD şi  avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”

Harda Doina:  “Cunosc foarte  bine zona întrucât  Proiect  Alba a  proiectat  şi 
există  un  alineament  pe  această  stradă.  Această  casă  depăşeşte  alineamentul. 
Consider inuman să aprobăm aşa ceva. În plus este şi în apropierea intersecţiei.”

Rotar Marius: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui PUD.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă 

Harda Doina şi Sandea Dorin.”

Art. 9 Plan urbanistic de detaliu Amenajare exterioară Biserica Greco-Catolică 
Alba-Iulia, zona Centru, solicitant Primăria Alba-Iulia.

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

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

Besoiu Ioan: „Comisia a avizat favorabil acest PUD şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui PUD.”
 “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

Art. 10 Plan urbanistic de detaliu Construire case de vacanţă, zona După Gară, 
FN, solicitant Dreghiciu Aurelia.

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

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



Besoiu Ioan: „Comisia a avizat favorabil acest PUZ şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”

Cimpoieş Pavel: “Aş vrea să nu mai aprobăm aceste PUZ-uri. Ar trebui să fie 
pusă condiţia ca şi căile de acces şi utilităţile să existe ca în zona Orizont.”

Hava  Mircea:  “Comisia  dă  un  aviz,  Consiliul  hotărăşte  chiar  dacă  părerea 
Primarului este alta. Este vorba de nişte chestiuni de preţ, am aflat din gura târgului. 
Exemplu zona Orizont este de nota 10: drum, alimentare cu apă, canalizare, etc. Noi 
nu suntem împotriva construcţiilor.”

Harda Doina: “Este exact ce presupuneam la şedinţa de data trecută referitor la 
extinderea intravilanului. Ar fi dureros şi trist ca şi spre Oarda şi Pâclişa să fie la fel. 
Pe parcele,  fără  să se ţină seama de trama stradală,  vin aceste  documentaţii,  fără 
infrastructură am constatat în 5 sau 6 PUZ-uri.”

Hava Mircea: “Doamna Harda este treaba Consiliului, noi executivul suntem 
datori să le aducem aici.”

Cimpoieş  Pavel: “Toate PUZ-urile sunt corelate cu PUG-urile aprobate.”
Besoiu Ioan: “Toate au fost  verificate.  Este aceeaşi  problemă: nu au tratate 

utilităţile.”
Harda  Doina:  “Aş  dori  să  finalizez.  Planul  urbanistic  nu  este  finalizat.  Ori 

realizând pe parcele ajungem mai rău. N-am dori să mai avem încă o zonă cum este 
cea dintre Alba şi Miceşti.”

Abrudeanu  Mircea:  “Solicitarea  acestora  este  ca  şi  Consiliul  să  le  dea  un 
răspuns. Vor putea construi în această zonă?”  

Rotar Marius: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot amânarea  acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru amânare.”

Art. 11 Plan urbanistic zonal Construire locuinţe individuale, zona Valea Popii, 
solicitant Medrea Viorel.

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

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

Besoiu Ioan: „Comisia a avizat favorabil acest PUZ şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “Având în vedere propunerea de amânare a PUZ-urilor care nu 
au tratate utilităţile dacă sunteţi de acord supun la vot amânarea  acestuia.”

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

Art. 12 Plan urbanistic zonal Construire locuinţe Cigaş II, extravilan Miceşti, 
solicitant Stanciu Mircea şi Maria.

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



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

Besoiu Ioan: „Comisia  a avizat favorabil acest PUZ şi  nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “Supun la vot dacă sunteţi de acord respingerea acestui PUZ.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru respingere.”

Art.  13  Plan  urbanisitc  zonal  Construire  locuinţe,  loc.  Oarda  de  Sus,  str. 
Ghişiţele, FN, solicitant Jurcă Gheorghe şi Maria.

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

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

Besoiu Ioan: „Comisia a avizat favorabil acest PUZ cu condiţia să fie tratate 
utilităţile.”

Rotar Marius: “ Având în vedere propunerea de amânare a PUZ-urilor care nu 
au tratate utilităţile supun la vot dacă sunteţi de acord amânarea acestui PUZ.”

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

Art.  14  Plan  urbanistic  zonal  Construire  locuinţe,  Miceşti,  zona  Pietrar, 
solicitant  Creivean  Mircea,  Iacob  Cristian,  Matei  Ana,  Comşa  Viorica,  Haiduc 
Adrian. 

Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUZ-ul precum şi raportul de 
specialitate. 

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

Besoiu Ioan: „Comisia a avizat favorabil acest PUZ cu condiţia să fie tratate 
utilităţile.”

Rotar Marius: “ Având în vedere propunerea de amânare a PUZ-urilor care nu 
au tratate utilităţile supun la vot dacă sunteţi de acord amânarea acestui PUZ.”

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

Art. 15 Plan urbanistic zonal Construire locuinţe Partoş Alba-Iulia, solicitant 
Ponioran Dorin şi Sandu Marius.

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



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

Besoiu Ioan: „Comisia a avizat favorabil acest PUZ şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “ Având în vedere propunerea de amânare a PUZ-urilor care nu 
au tratate utilităţile supun la vot dacă sunteţi de acord amânarea acestui PUZ.”

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

Art.  16  Plan  urbansitic  zonal  Locuinţe  unifamiliale,  şoseaua  de  centură, 
solicitant Călin Oliviu.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedvigacare prezintă PUZ-ul precum şi raportul de 
specialitate. 

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

Besoiu Ioan: „Comisia nu  a avizat favorabil acest PUZ şi avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “ Având în vedere propunerea de amânare a PUZ-urilor care nu 
au tratate utilităţile supun la vot dacă sunteţi de acord amânarea acestui PUZ.”

“Fiind votat acesta a fost votat cu 20 voturi pentru amânare.”

Art. 17 Plan urbanistic zonal Locuinţe unifamiliale, extravilan Partoş, solicitant 
Călin Virgil, Năstase Daniela, Hagiu Mihai, Nemeş Ştefan, Borda Zoiţa, Bărbănţan 
Cristian, Opincariu Virginia.

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

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

Besoiu Ioan: „Comisia a avizat favorabil acest PUZ şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “ Având în vedere propunerea de amânare a PUZ-urilor care nu 
au tratate utilităţile supun la vot dacă sunteţi de acord amânarea acestui PUZ.”

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

Art. 18 Plan urbanistic zonal Locuinţe unifamiliale, extravilan Partoş, solicitant 
Călin Oliviu, Petraşcu Ioan Petraşcu Iosif.

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



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

partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură.

Besoiu Ioan: „Comisia a avizat favorabil acest PUZ şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “ Având în vedere propunerea de amânare a PUZ-urilor care nu 
au tratate utilităţile supun la vot dacă sunteţi de acord amânarea acestui PUZ.”

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

Art. 19 Plan urbanistic zonal Locuinţe unifamiliale, extravilan Partoş, solicitant 
Călin Oliviu, Cordea Anca.

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

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

Besoiu Ioan: „Comisia a avizat favorabil acest PUZ şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “ Având în vedere propunerea de amânare a PUZ-urilor care nu 
au tratate utilităţile supun la vot dacă sunteţi de acord amânarea acestui PUZ.”

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

Art.  20  Plan  urbanistic  zonal  Locuinţe  unifamiliale,  extravilan  Partoş, 
solicitantCălin Virgil, Tarc Aurel, Scheau Iosif, Marcu Alina, Ciortan Oana.

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

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

Besoiu Ioan: „Comisia a avizat favorabil acest PUZ şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “ Având în vedere propunerea de amânare a PUZ-urilor care nu 
au tratate utilităţile supun la vot dacă sunteţi de acord amânarea acestui PUZ.”

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

Art. 21 Plan urbanistic zonal Locuinţe unifamiliale, extravilan Partoş, solicitant 
Leister Virgil.

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



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

Rotar Marius: “ Având în vedere propunerea de amânare a PUZ-urilor care nu 
au tratate utilităţile supun la vot dacă sunteţi de acord amânarea acestui PUZ.”

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

Art.  22  Plan  urbanistic  zonal  Extindere  spaţii  comerciale,  Calea  Moţilor, 
solicitant SC Filadelfia, SC Golden Pen, SC Eglia, Birou Notarial Bucur Cosmina. 

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

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

Besoiu Ioan: „Comisia a avizat favorabil acest PUZ şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”

Harda Doina: “A mai apărut pe lângă Legea spaţiilor verzi  şi  o Ordonanţă. 
Această extindere este ilegală iar eu voi vota împotrivă.”

Rotar Marius: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind  supus  la  vot  acesta  a  fost  votat  cu  18  voturi  pentru  şi  două  voturi 

împotrivă  Harda Doina şi sandea Dorin.”

Art.  23  Plan  urbanistic  zonal  Construire  locuinţe  familiale  şi  lotizare,  str. 
Andrei  Mureşanu,  nr.  111,  solicitant  Ruja  Eremia,  SC  Cre  Propr  SRL,  Mureşan 
Virgil, Oltean Ioan, Popa Sara. 

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

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

Besoiu Ioan: „Comisia a avizat favorabil acest PUZ şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”

Harda Doina: “Aş vrea să fac o singură observaţie: este o străduţă, o fundătură 
şi nu se respectă condiţiile de întoarcere.”

Rotar Marius: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”
 
Art. 24 Plan urbanistic zonal Construire case de vacanţă Alba-Iulia Miceşti, 

solicitant Creivean Ovidiu Marius şi Făt Daniel.



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

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

Besoiu Ioan: „Comisia a avizat favorabil acest PUZ cu condiţia să fie tratate 
utilităţile.”

Rotar Marius: “ Având în vedere propunerea de amânare a PUZ-urilor care nu 
au tratate utilităţile supun la vot dacă sunteţi de acord amânarea acestui PUZ.”

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

Art.  25  Plan  urbanistic  zonal  Construire  locuinţe  şi  parcelare,  Alba-Iulia  - 
Miceşti - Cigaş, solicitant Dumitrean Viorel şi Anca Ioan. 

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

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

Besoiu Ioan: „Comisia a avizat favorabil acest PUZ cu condiţia să fie tratate 
utilităţile.”

Hava Mircea: “Aceştia nu au utilităţile.”
Besoiu Ioan: “Elaboratorii de PUZ nu tratează secţiunea utilităţi.  În comisie 

acelaşi lucru l-am spus.”
Rotar Marius: “ Având în vedere propunerea de amânare a PUZ-urilor care nu 

au tratate utilităţile supun la vot dacă sunteţi de acord amânarea acestui PUZ.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru amânare. 

Art. 26 Plan urbanistic zonal Construire locuinţe şi parcelare, str.  Izvorului, 
zona Dealul Furcilor, solicitant Onita Dan, Turean Nicolae, Mitea Valeria. 

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

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

Besoiu Ioan: „Comisia a avizat favorabil acest PUZ cu condiţia să fie tratate 
utilităţile.”

Harda Doina: “Am constatat cu stupoare că proiectul nu concordă cu ceea ce a 
fost la urbanism. A fost introdusă documentaţia cu locuinţe individuale.”

Rotar Marius: “ Având în vedere propunerea de amânare a PUZ-urilor care nu 
au tratate utilităţile supun la vot dacă sunteţi de acord amânarea acestui PUZ.”

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



Art. 27 Plan urbanistic zonal Ansamblu locuinţe de vacanţă, zona După Gară, 
solicitant Dima Maria Ileana. 

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

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

Besoiu Ioan: „Comisia a avizat favorabil acest PUZ cu condiţia să fie tratate 
utilităţile.”

Rotar Marius: “ Având în vedere propunerea de amânare a PUZ-urilor care nu 
au tratate utilităţile supun la vot dacă sunteţi de acord amânarea acestui PUZ.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 353/2007

17.  Atribuirea  în  proprietatea  solicitanţilor,  proprietari  ai  apartamentelor, 
terenul aferent locuinţei în cotă indiviză deţinută din construcţii.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Maier Eugen  care prezintă raportul de avizare 
din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Maier Eugen: „Comisia a avizat favorabil acest proiect şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru .”

S-a adoptat Hotărârea nr. 354/2007

18. Atribuirea în proprietate a terenului aferent caselor particulare. 
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul precum şi raportul de 

specialitate. 
Se dă cuvântul d-lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei de specialitate a Consiliului local pentru administrarea domeniului 
public şi privat, agricultură.

Cornea Vasile :  “Comisia  a avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre  şi  nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru .”

S-a adoptat Hotărârea nr. 355/2007



19.  Expertiza  tehnică  efectuată  în  Dosar  nr.  4292/176/2007  aflat  pe  rol  la 
Judecătoria Alba-Iulia, privind imobilul înscris în CF nr. 1601 – Miceşti, cu nr. topo 
538, 539.

Se  dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  din 
partea Serviciului cadastru şi agricultură.

Se dă cuvântul d-lui consilier Maier Eugen care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Maier Eugen: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru neînsuşire.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 356/2007

20.  Expertiză  tehnică  efectuată  în  Dosar  nr.  2324/176/2007  aflat  pe  rol  la 
Judecătoria Alba-Iulia, privind imobilul înscris în CF nr. 5284 – Alba-Iulia, cu nr. 
topo 2144/2, 2145/2. 

Se  dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  din 
partea Serviciului cadastru şi agricultură.

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proeict de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru neînsuşire.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 357/2007

21.  Expertiză  tehnică  efectuată  în  Dosar  nr.  3153/176/2007,  aflat  pe  rol  la 
Judecătoria Alba-Iulia, privind înscrierea dreptului de proprietate asupra imobilului 
(construcţie – spaţiu commercial), înscris în CF colectivă nr. 8957 – Alba-Iulia, nr. 
topo 3612/2/2/XVIII.

Se  dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  din 
partea Serviciului cadastru şi agricultură.

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 358/2007



22.  Expertiza  tehnică  efectuată  în  Dosar  nr.  1190/176/2006  aflat  pe  rol  la 
Judecătoria  Alba-Iulia,  privind imobilul  (tere),  situate în Alba-Iulia,  Bărăbanţ,  str. 
Petreşti, FN.

Se  dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  din 
partea Serviciului cadastru şi agricultură.

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “Dacă nu sunt obiecţiuni, supun la vot prezentul proeict.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 359/2007

23. Parcelarea unui imobil (teren), înscris în CF nr. 18 – Miceşti cu nr. topo 
401/1/1/2/2, 402/1/1/2 situat în Alba-Iulia, str. Drăgăşani, nr. 27.

Se  dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  din 
partea Serviciului cadastru şi agricultură.

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “Dacă nu sunt obiecţiuni, supun la vot prezentul proeict.”
“Fiind  supus  la  vot  acesta  a  fost  votat  cu  18  voturi  pentru  şi  două  voturi 

împotrivă Harda Doina şi Sandea Dorin.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 360/2007

24. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Eleşteului. 
Se  dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  din 

partea Serviciului cadastru şi agricultură.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Rotar Marius: “Dacă nu sunt obiecţiuni, supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru neînsuşire.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 361/2007



25. Parcelarea unui  imobil  (teren)  cu nr.  topografic  4667/1/1 situat  în Alba 
Iulia, B-dul Ferdinand I – Zona Gară.

Se  dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  din 
partea Serviciului cadastru şi agricultură.

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius : “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la  vot  acesta  a fost  votat  cu 18 voturi  pentru şi  două abţineri 

Harda Doina şi Rotar Marius.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 362/2007

26. Parcelarea unui imobil (teren) situate în Alba Iulia, str. Călăraşi, nr. 6.
Se  dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  din 

partea Serviciului cadastru şi agricultură.
Se dă cuvântul  d-lui  consilier  Baco Mihai  care  prezintă  raportul  din partea 

comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Rotar Marius: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot proiectul de hotărâre.” 
“Fiind supus la vot acesta a fost cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 363/2007

27. Parcelarea şi concesionarea  unui imobil (teren) înscris în CF 592 Alba 
Iulia, nr. topographic 1239/4, 1240/1/4 situat în Alba-Iulia, strada Bucureşti, nr. 20.

 Se dă cuvântul  d-nei  Aurica  Groza care prezintă  proiectul  de hotărâre  din 
partea Serviciului cadastru şi agricultură.

Se dă cuvântul  d-lui  consilier  Baco Mihai  care  prezintă  raportul  din partea 
comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Groza Aurica: “Este vorba de parcela cu nr. topo nou 1239/4/1, 1240/1/4/1 în 
suprafaţă de 34 mp având preţul echivalent în lei a 15 EURO/mp fără TVA.”

Rotar Marius: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot proiectul de hotărâre.” 
“Fiind supus la vot acesta a fost cu 18 voturi pentru şi două voturi împotrivă 

Harda Doina şi Sandea Dorin.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 364/2007



28.  Parcelarea  şi  trecerea  din  proprietatea  Statului  Român  în  proprietatea 
municipiului Alba-Iulia a imobilelor (construcţii) - Centrale Termice înscrise în CF 
8957 Alba-Iulia, CF 10104 Alba-Iulia, CF 28679 Alba-Iulia, CF 17657 Alba-Iulia, 
CF 10420 Alba-Iulia, CF 7331 Alba-Iulia, CF 10197 Alba-Iulia.

Se  dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  din 
partea Serviciului cadastru şi agricultură.

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru .”

S-a adoptat Hotărârea nr. 365/2007

29.  Trecerea  în  proprietatea  municipiului  Alba-Iulia  a  imobilului  Şcoala 
Generală Oarda de Jos.

Se  dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  din 
partea Serviciului cadastru şi agricultură.

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “Dacă nu sunt obiecţiuni, supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 366/2007

30. Parcelarea unui imobil (teren) înscris în CF nr. 2366 cu nr. topo 870, 871/1, 
871/2 situat în Alba-Iulia, str. Avram Iancu, nr. 6.

Se  dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  din 
partea Serviciului cadastru şi agricultură.

Se dă cuvântul  d-lui  consilier  Baco Mihai  care  prezintă  raportul  din partea 
comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “Dacă nu sunt obiecţiuni, supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”



S-a adoptat Hotărârea nr. 367/2007

31. Însuşirea documentaţiei  de parcelare a imobilului (teren) situat în Alba-
Iulia,  str.  Calea  Moţilor,  nr.  78,  înscris  în  CF  nr.  31667  -  Alba-Iulia,  nr.  topo 
2629/1/2/2/1, 2629/2/2/2/1, 2630/2/1/2/1.

Se  dă  cuvântul  d-nei  Aurica  Groza  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  din 
partea Serviciului pentru cadastru şi agricultură.

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proeict de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptata Hotărârea nr. 368/2007

32. Trecerea unui imobil (teren) din domeniul privat al municipiului Alba-Iulia 
la dispoziţia Comisiei municipale Alba-Iulia pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor. 

Se dă cuvântul d-lui Anca Ioan care prezintă proiectul de hotărâre din partea 
Serviciului  administrarea  domeniului  public  şi  privat,  precum  şi  raportul  de 
specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proeict de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rotar  Marius:  “Dacă  sunteţi  de  acord  propun  aprobarea  acestui  proiect  de 
hotărâre.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 369/2007

33. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba-Iulia, înscris în CF nr. 3059 
Alba-Iulia nr. topo 2015/13, în vederea efectuării unui schimb de terenuri cu consiliul 
Judeţean Alba.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Radu Oancea: "Este vorba de o parcelă de 500 mp pe care Consiliul local o va 



preda în schimbul  suprafeţei de 1235 mp inclusiv o centrală termică situată în strada 
Crişanei.

Rotar Marius: “Dacă nu mai sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptata Hotărârea nr. 370/2007

34. Aprobarea prelungirii termenului unui contract de închiriere.
Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre din partea 

Serviciului  administrarea  domeniului  public  şi  privat,  precum  şi  raportul  de 
specialitate.

Se dă cuvântul domnului consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare 
din partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Baco Mihai:"Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Se dă cuvântul d-nei consilier Monica Pop care prezintă raportul de avizare din 
partea  comisiei  Consiliului  local  pentru  administraţie  publică  locală,  relaţii  cu 
publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor.

Pop Monica: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinta adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “Dacă nu mai sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptata Hotărârea nr. 371/2007

35. Aprobarea asocierii dintre Consiliul local al municipiului Alba-Iulia  şi SC 
Alba Cons SA.

Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre din partea 
Serviciului  administrarea  domeniului  public  şi  privat,  precum  şi  raportul  de 
specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Se dă cuvântul d-nei consilier Monica Pop care prezintă raportul de avizare din 
partea  comisiei  Consiliului  local  pentru  administraţie  publică  locală,  relaţii  cu 
publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor.

Pop Monica: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinta adoptării acestuia.”

Sandea Dorin: "În comisie am întrebat dacă preţul propus pe metru pătrat este 



conform preţului de circulaţie pe piaţă. O consider o formă de ocolire a licitaţiei."
Baco  Mihai:  "Preţul  este  stabilit  de  un  evaluator  AVAR.  Acest  teren  are 

construcţii ce urmează să fie demolate, deci cheltuială, apoi trebuie amenajat, spaţii 
verzi, deci altă cheltuială."

Rotar  Marius:  “Dacă  nu  mai  sunt  întrebări  supun  la  vot  aprobarea  acestui 
proiect în forma prezentată.”

“Fiind  supus  la  vot  acesta  a  fost  votat  cu  18  voturi  pentru  şi  două  voturi 
împotrivă Harda Doina şi Sandea Dorin.”

S-a adoptata Hotărârea nr. 372/2007

36.  Prelungirea  termenului  de  dare  în  folosinţă  gratuită  către  Ordinul 
Arhitecţilor din România – Filiala Transilvania a unui spaţiu construit situat în Alba-
Iulia, Pasaj Centru. 

Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre din partea 
Serviciului  administrarea  domeniului  public  şi  privat,  precum  şi  raportul  de 
specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Se dă cuvântul d-nei consilier Monica Pop care prezintă raportul de avizare din 
partea  comisiei  Consiliului  local  pentru  administraţie  publică  locală,  relaţii  cu 
publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor.
 Pop Monica: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinta adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “Dacă nu sunt discuţii  supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta afost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 373/2007

37. Aprobarea asocierii dintre Consiliul local al municipiului Alba-Iulia şi SC 
Unirea Pres SRL. 

Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre din partea 
Serviciului  administrarea  domeniului  public  şi  privat,  precum  şi  raportul  de 
specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Se dă cuvântul d-nei consilier Monica Pop care prezintă raportul de avizare din 
partea  comisiei  Consiliului  local  pentru  administraţie  publică  locală,  relaţii  cu 



publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor.

Pop Monica: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinta adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestui proiect în 
forma prezentată.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă 
Besoiu Ioan, Creţu Simion, Hondola Liviu, Pleşa Gabriel şi 2 abţineri Harda Doina şi 
Sandea Dorin.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 374/2007

38. Aprobarea asocierii dintre Consiliul local al municipiului Alba-Iulia şi SC 
New Cars SRL.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Se dă cuvântul d-nei consilier Monica Pop care prezintă raportul de avizare din 
partea  comisiei  Consiliului  local  pentru  administraţie  publică  locală,  relaţii  cu 
publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor.

Pop Monica: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinta adoptării acestuia

Rotar Marius: “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestui proiect.”
“Fiind supus la  vot  acesta  a fost  votat  cu 18 voturi  pentru şi  două abţineri 

Harda Doina şi Sandea Dorin.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 375/2007

39.  Aprobarea  compensării  unitare  pentru  combustibilul  folosit  în  scopul 
producerii energiei termice furnizate populaţiei prin sisteme centralizate.

Se  dă  cuvântul  d-lui  Inurean  Ioan  care  prezintă  raportul  de  specialitate  şi 
proiectul de hotărâre.

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestui proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”



S-a adoptat Hotărârea nr. 376/2007

40. Neînsuşirea expertizei tehnice extrajudiciare pentru imobilul (teren)  situat 
în Miceşti, strada Drăgăşani, nr. 35.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rotar  Marius:  “Dacă  nu  sunt  obiecţiuni  cu  privire  la  adoptarea  prezentului 
proiect supun la vot aprobarea acestuia.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 377/2007

41. Aprobarea alocării unor sume de bani de la bugetul local pentru Parohia 
Ortodoxă Centru II Alba-Iulia.

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

Se dă cuvântul d-lui  consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei  Consiliului  local pentru administrarea domeniului public  şi  privat, 
agricultură.

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinta adoptării acestuia.”

Hava Mircea: “Cred că în anul respective a fost tendinţa de a ascunde ceva 
undeva. Între timp terenul s-a vândut. Cred că este o chestiune de bun simţ să dăm 
banii. Banii vor fi folosiţi pentru capela cimitirului.”

Abrudeanu  Vasile:  “Susţin  traba  aceasta.  Suma  are  o  destinaţie  precisă: 
terminarea capelei Chip.”

Rotar Marius: “Dacă nu mai sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 378/2007

42. Revocarea Art. 4 din HCL 280/2000.
Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre precum 

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

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Harda Doina: “De ce o hotărâre 280/2000 nu a fost pusă în aplicare?”
Aurica Groza: “Este vorba de o concesiune.”



Harda Doina: “Această hotărâre a fost adoptată şi nu a fost pusă în aplicare de 
executiv.”

Hava  Mircea:  “Ce  executiv  doamna  Harda?  Totul  este  legat  de  ceea  ce 
câştigăm în piaţă. Foarte bine că nu se aplică această Hotărâre. Dumneavoastră aţi 
aprobat ca garajele să dispară. Eu le-am explicat la oameni. Aţi aprobat un program. 
Trebuie să-l punem în execuţie. De aceea nu s-a pus în aplicare Hotărârea pentru că 
nu s-a cerut. Sute de garaje oamenii şi le-au demolat de bună credinţă.”

Paul Voicu: “În şedinţa de data trecută s-a hotărât demolarea garajelor. Deci 
dumneavoastră aţi hotărât demolarea.”

Harda  Doina:  “Aceste  proiecte  de  modernizare  a  cartierelor  doresc  să  le 
subliniez că nu le-a văzut nimeni.”

Rotar Marius: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui proiect 
în forma iniţială.”

 “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă 
Harda Doina şi Sandea Dorin.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 379/2007

43.  Rezilierea  contractului  de  concesiune  nr.  3241/1994  şi  transmiterea  în 
folosinţă  gratuităcătre  Arhiepiscopia  Ortodoxă  Română  Alba-Iulia  a  unui  imobil 
(teren) situate în Alba-Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 13.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rotar  Marius:  “Dacă  nu  mai  sunt  discuţii  supun  la  vot  aprobarea  acestui 
proiect.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 380/2007

44. Aprobarea unei sume de bani pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba-
Iulia.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Creţu Simion care prezintă raportul de avizare 
din partea  comisiei  de studii,  prognoze economico-sociale,  buget,  finanţe,  servicii 
publice, comerţ.

Creţu Simion: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Bărdaş Mihai: “Am mai aprobat noi din acestea. Starea aparaturii este jalnică. 
Este de peste treizeci de ani vă daţi seama.”

Rotar  Marius:  “Dacă  nu  mai  sunt  discuţii  supun  la  vot  aprobarea  acestui 



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

S-a adoptat Hotărârea nr. 381/2007

45. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de soluţie pentru 
obiectivul:  “Reabilitare şi modernizare sistem iluminat  public aferent  bulevardului 
Transilvania, Alba-Iulia.

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

Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 
partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rotar Marius: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui proiect.”
 “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 382/2007

46. Încetarea aplicabilităţii Hotărârii de Cosiliu local nr. 156/1999. 
Se  dă  cuvântul  d-nei  Gabriel  Armean  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre 

precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Cornea Vasile: “Eu aş propune limitarea vitezei  la 60 km către Cluj.”
Hava Mircea: “Am pus la cererea poliţiei şicane. Ziua funcţionează, noaptea 

nu. O să punem semafoare cu buton. Sunt lucruri care se folosesc dincolo pentru a se 
evita accidentele mortale.”

Harda Doina: “Nu se include şi zona din faţa Liceului Horea Cloşca şi Crişan.”
Rotar  Marius:  “Dacă  nu  mai  sunt  discuţii  supun  la  vot  aprobarea  acestui 

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 384/2007

DIVERSE

I. D-l Radu Adrian  prezintă o informare potrivit căreia o delegaţie formată din 
domnul consilier local Cornea Vasile  şi doi poliţişti comunitari, s-a aflat în Italia în 
perioada 3-9 octombrie la invitaţia domnului Pier Rossi, comandantul Corpului de 



Poliţie Municipală din Alessandria. 

II. D-l consilier Popa Pavel: “ Cetăţenii din Oarda, Partoş, Pâclişa doresc să 
aducă mulţumiri Consiliului local pentru că nu s-au vândut cabinetele medicale.”

III.  Se  dă  cuvântul  doamnei  Groza  Aurica  care  prezintă  o  cerere  adresată 
Consiliului local al municipiului Alba-Iulia de către CC Highway AG prin care se 
solicită semnarea procesului verbal de vecinătate  precum şi însuşirea documentaţiei 
tehnice  conform  HG  834/1991,  în  vederea  obţinerii  “Certificatului  de  atestare  a 
dreptului de proprietate asupra terenului” situat în Alba-Iulia, strada Gării, nr. 2. 

Baco Mihai: “Am analizat această cerere şi am hotărât să răspundem în sensul 
dacă societatea doreşte concesiune, închiriere sau vânzare teren.”

Rotar Marius: “Supun la vot dacă sunteţi de acord cu această propunere.”
“Propunerea fiind supusă la vot, aceasta a fost votată în unanimitate.” 

IV.  Se  dă  cuvântul  d-nei  Băieţan  Alexandra  care  prezintă  o  informare 
referitoare la vizita  de lucru din data de 03. 10. 2007 la Insbruck. 

                                                     Alba Iulia, 30 octombrie 2007

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,       AVIZEAZĂ, 
           Consilier Secretar
       Rotar Marius                   Marcel Jeler




