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PROCES VERBAL

Încheiat azi 31 martie 2008, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Alba Iulia.

Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  249/2008  a  Primarului 
municipiului Alba Iulia.

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

În acest  sens  propun alegerea d-lui  consilier  Bărdaş  Mihai  –  preşedinte  de 
şedinţă.

„Propunerea fiind supusă la vot, aceasta s-a aprobat cu 17 voturi pentru.”
Popa Pavel : „Şi acum în calitate de preşedinte ales, d-l consilier Bărdaş Mihai, 

urmează să conducă lucrările şedinţei.”
Besoiu Ioan: “Aş vrea să fac o precizare referitoare la procesul verbal de la 

şedinţa de luna trecută. La punctul 31 scrie s-a aprobat. Scrie cu 13 voturi. Hotărâre 
privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi.”

Georgeta Rânghet: “Dar nu e patrimoniu.”
Besoiu Ioan: “Ba da pentru că în art. 119, eu vă spun punctul meu de vedere, 

dumneavoastră spuneţi ce credeţi, nu trebuie neapărat să-mi răspundeţi. Legea nr. 215 
art.  119:  constituie  patrimoniul  unităţii  bunuri  mobile  şi  imobile  care  aparţin 
domeniului public, al unităţii, domeniul privat precum şi drepturile şi obligaţiile cu 
caracter patrimonial. Anexa la contractul iniţial de asociere cu Unirea Pres prevedea 
ca aport al Consiliului local un teren proprietate publică. Corect?”

Georgeta Rânghet: “Da.”
Besoiu  Ioan:  “Evident  că  în  urma  transferului  e  vorba  de  acelaşi  teren.  Şi 

atunci aşa cum este definit. Eu am fost împotrivă încă de la PUD-ul respectiv pentru 
că am considerat că nu este oportun să amenajeze acolo ceea ce s-a propus încă din 
faza de documentaţie de urbanism.  Şi  vreau să fiu consecvent.  Sunt  împotrivă în 
continuare pentru ceea ce se propune, indiferent cui se transferă contractul, cine se 
asociază.  Nu  asta  mă  interesează.  Deşi   în  aceste  condiţii  eu  susţin  cu  aceste 
argumente  din  Legea  nr.  215  că  e  vorba  de  patrimoniu  pentru  că  este  aportul 
Consiliului local definit în contractul propus iniţial care se transferă altuia şi două 
treimi după ştiinţa mea înseamnă 14 nu 13.”

Georgeta Rânghet: “Supune la vot procesul verbal.”
Bărdaş Horia: “Supun la vot procesul verbal de la şedinţa de luna trecută.”



Hondola Liviu: “Cu amendamentul domnului Besoiu. Nu proiectul n-a trecut.”
Besoiu Ioan: “ Referitor la procesul verbal şi la minută am făcut o sesizare. Cer 

să se menţioneze corespunzător în minută şi în procesul verbal şi cu acest punct de 
vedere sunt de acord dacă se fac aceste menţiuni.”

Bărdaş  Horia:  “Supun  la  vot  procesul  verbal  de  la  şedinţa  anterioară  cu 
amendamentul domnului Besoiu.”

 “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru."
Bărdaş Horia: "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,  Potopea Dana 
– consilier juridic, Rânghet Georgeta – consilier juridic, d-na Lucia Man - şef birou 
Resurse umane, relaţii internaţionale, d-na Silvia Moldovan precum şi presa.

Bărdaş Horia: "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.
Bărdaş Horia: "Vă rog linişte cine participă din partea publicului ca să putem 

trece la ordinea de zi.”
Bărdaş Horia: "Aş vrea să suplimentăm ordinea de zi cu următoarele proiecte:
43.  Acordarea  avizului  consultativ  pentru  candidaţii  declaraţi  reuşiţi  la 

concursul  pentru  ocuparea  funcţiilor  de  director  şi  director  adjunct,  organizat  de 
Inspectoratul Şcolar al judeţului Alba.

44.  Majorarea  contribuţiei  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia  la 
Asociaţia “Fotbal Club Unirea 1924” în anul competiţional 2007-2008.

45. Aprobarea folosirii de către Asociaţia Arhitecţilor din judeţul Alba a unui 
spaţiu situat în Alba-Iulia, Pasaj Unirea-Centru.

46.  Darea  în  folosinţă  gratuită  Asociaţiei  Filantropia  Ortodoxă Alba-Iulia  a 
unui  imobil  (teren)  situat  în  Alba-Iulia,  parcarea  de  lângă  Casa  de  Cultură  a 
Sindicatelor.

47.  Acordarea  tichetelor  cadou personalului  din  învăţământul  preuniversitar 
prin centrele bugetare din municipiul Alba-Iulia.

48. Conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” d-lui Nicolae Furdui Iancu.

Bărdaş  Horia:  “Supun  la  vot  dacă  sunteţi  de  acord  cu  ordinea  de  zi 
suplimentată.” 

Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată în unanimitate.
Cimpoieş Pavel: “Mai sunt încă două PUD-uri la diverse.”
Bărdaş Horia: “Supun la vot dacă sunteţi de acord cu cele două PUD-uri.”
Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată în unanimitate.

Bărdaş Horia: "Şi acum prezint următorul



PROIECT AL ORDINII DE ZI:

I. Proiecte de hotãrâri privind:
- Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe 

anul 2008.
- Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007.
- Aprobarea  participării  Consiliului  local  Alba  Iulia  la  POR  2007-2013 

Domeniul  5.1. a  proiectului “Reabilitarea Centrului  Istoric,  Traseu Estic, 
Traseu Sudic, Traseu Nordic, Fortificaţia de Tip Vauban – Alba Iulia, Căi 
de Acces, Iluminat şi mobilier Urban Specific” şi a cheltuielilor legate de 
proiect.

- Aprobarea asocierii Consiliului local Alba Iulia cu Liceul Sportiv din Alba 
Iulia.

- Aprobarea  cotizaţiei  municipiului  Alba  Iulia  la  Asociaţia  de  Dezvoltare 
Intercomunitară Apa Alba.

- Aprobarea  delegării  de  gestiune  a  serviciului  de  alimentare  cu  apă  şi 
canlizare către SC APA CTTA SA Alba.

- Alocarea  unor  sume  de  bani  din  bugetul  local  pentru  susţinerea  unor 
activităţi culturale.

- Modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 26/2008 a Consiliului local Alba Iulia.
- Aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a  aparatului  de 

speciliatate al  primarului şi al  serviciilor publice subordonate Consiliului 
local.

- Aprobarea  delegării  serviciului  public  de  deratizare,  dezinsecţie  şi 
dezinfecţie în municipiul Alba Iulia.

- Aprobarea  Acordului  de  parteneriat  în  vederea  realizării  proiectului 
„Implementare  Reţea  judeţeană  de  comunicaţii  pentru  evidenţa 
persoanelor”.

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

• AMPLASARE TOTEM, STR. MOTILOR, FN, SC FILADELFIA SRL
• CONSTRUIRE ATELIER DE TAMPLARIE, STR. BRANDUSEI, NR.22, JURCA NICOLAE PENTRU 

“SC NITU SRL”
• CONSTRUIRE  PUNCT  COLECTARE  DESEURI  METALICE  FIEROASE  SI  NEFIEROASE, 

PACLISA, STR. CARPENULUI, NR.54, S.C. CERAMAR ALBA SRL – PRIN TAT IOAN PETRU
• CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO SI VULCANIZARE, OARDA DE JOS, STR. BIRUINTEI, FN, 

HANES SIMONA
• PARCELARE IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE, MICESTI, ZONA “IN PARAU”,  ROSIU 

DANIEL, HORGA MARIANA, DAIAN IOAN, CREIVEAN IOAN, NEAGU AURELIA
• CONSTRUIRE REPREZENTANTA FEROLI, CALEA MOTILOR, SC SEVCO SERVICE SRL
• CONSTRUIRE  LOCUINTE  INDIVIDUALE,  MUN.  ALBA  IULIA,  ZONA  “SEIGAU”,  SC 

ROMCARPATIA GRUP IMOBILIAR SRL
• CONSTRUIRE LOCUINTE UNIFAMILIALE, ZONA LA STUPINA solicitant MANU ADRIAN, VADAN 

LUCRETIU HADRIAN
• CONSTRUIRE LOCUINTE, OARA DE SUS, STR.GHISITELE, FN, JURCA GHEORGHE SI MARIA
• CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE, BARABANT, ZONA “PESTE VALE”, LAZAR GABRIELA
• CONSTRUIRE LOCUINTE,  AMPOI  3,  STR.  ARIESULUI,  MERA DAVID  IOAN,  NAGHIU  IOAN, 

HATEGAN EUGEN, FILIPAS IOAN, SC. ELISABETA SRL



• CONSTRUIRE  LOCUINTE  UNIFAMILIALE,  ZONA  ”FATA  PODEI”,  GHEBERTA  VASILE  SI 
MACAVEI ALEXANDRU

• CONSTRUIRE  LOCUINTE  COLECTIVE,  LOCUINTE  INDIVIDUALE  SI  TERENURI  DE  TENIS, 
ALBA IULIA, STR. FANTANELE, NR.84-86, COSTEA ROMULUS, FILIPESCU SERBAN,FUGACIU 
FLORIOARA,MOLDOVAN CALIN,MOLDOVAN ELENA

• LOCUINTE COLECTIVE SI INSIRUITE, STR. NICHITA STANESCU, MUNICIPIUL ALBA IULIA
• ANSAMBLU DE  LOCUINTE  INDIVIDUALE  –  INSIRUITE,  BARABANT,  STR.  AL.  IOAN  CUZA, 

NR.17, SC LA MARCA GRUP SRL
- Atribuirea denumirii de străzi din municipiul Alba-Iulia.
- Aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere perimetru intravilan, Calea 

Moţilor – municipiul Alba Iulia”
- Propunerea de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare.
- Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 18/176/2005.
- Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 1487/176/2006.
- Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 2423/107/2007.
- Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 5674/176/2007.
- Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 2397/176/2007.
- Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 1311/2007.
- Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 3975/176/2007.
- Parcelarea  unui imobil (teren) situat în Alba-Iulia, str. Emil Racoviţă nr. 

12.
- Parcelarea  unui imobil (teren - păşune) înscris în C.F. nr. 425 Alba Iulia.
- Parcelarea  unui imobil (teren) situat în Oarda de Sus şi înscrierea dreptului 

de proprietate a municipiului Alba Iulia  asupra Şcolii generale din Oarda 
de Sus.

- Însuşirea  documentaţiei  tehnice  de  parcelare  pentru  un  imobil  (spaţiu 
comercial) situat în Alba Iulia, str. Arieşului, bl. 227.

- Înscrierea  dreptului  de proprietate  a  municipiului  Alba  Iulia  –  domeniul 
public - asupra imobilului  (Bazin Olimpic).

- Transmitere, fără plată, în proprietatea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române – 
Parohia Cetate II Alba Iulia a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. 
Energiei nr. 2A.

- Aprobarea unui schimb de imobile (terenuri) între Consiliul local Alba Iulia 
şi Consiliul Judeţean Alba.

- Parcelarea unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, B-dul Ferdinand I 
nr. 63 şi 63A în vederea restituirii conform Legii nr. 10/2001.

- Aprobarea vânzării  prin  negociere  directă  a unui  imobil  (teren) situat  în 
Alba Iulia, str.Eleşteului, nr.16A.

- Aprobarea  asocierii  dintre  Consiliul  local  al  municipiului  Alba  Iulia  şi 
Direcţia Silvică Alba Iulia.

- Aprobarea  prelungirii  termenului  contractului  de  asociere  nr.24313/2007 
încheiat între Consiliul local al municipiului Alba Iulia şi SC Sport Arena 
SRL.

- Aprobarea  încetării  contractului  de asociere  nr.23959/2006 încheiat  între 



Consiliul local al municipiului Alba Iulia şi SC Multilink SRL.
- Aprobarea asocierii dintre Consiliul local al municipiului Alba Iulia şi S.C. 

REKORD S.R.L.
- Aprobarea  concesionării  unui  imobil  (teren)  situat  în  Alba  Iulia, 

str.Bucureşti, nr.20.
- Aprobarea  încheierii  unui  act  adiţional  la  contractul  de  asociere 

nr.8482/2008 încheiat între Consiliul local Alba Iulia şi S.C.Media Young 
S.R.L.

- Revocarea  HCL  nr.231/2005  şi  darea  în  folosinţă  gratuită  Consiliului 
Judeţean Alba a imobilului Centrala Termică nr.6.

- Darea în folosinţă gratuită către Societatea de Transport Public SA Alba 
Iulia a unor imobile (terenuri).

- Darea în folosinţă gratuită către Şcoala nr.8 (Liceul Sportiv Alba Iulia) a 
imobilului Centrala Termică nr.19.

- Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat,  scoaterea din 
funcţiune, casarea şi valorificarea unor mijloace fixe.

- Conferirea titlului  de cetăţean de onoare al  municipiului  Alba Iulia unor 
persoane cu merite deosebite.

II. Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba-Iulia pe  luna 
aprilie 2008.

III. Diverse

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

1. Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe 
anul 2008.

Se dă cuvântul d-nei Ţîr Teofila  care prezintă proiectul de hotărâre. 
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."

Bărdaş Horia: "Domnilor consilieri dacă nu sunt discuţii supun la vot prezentul 
proiect de hotărâre." 

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 95/2008

2. Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007.
Se dă cuvântul d-nei Ţîr Teofila 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."

Bărdaş Horia: “Dacă nu aveţi obiecţiuni cu privire la acest proiect de hotărâre 
supun la vot aprobarea acestuia.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 96/2008

3.  Aprobarea  participării  Consiliului  local  Alba-Iulia  la  POR  2007-2013 
Domeniul  5.1.  a  proiectului  “Reabilitarea  Centrului  Istoric,  Traseu  Estic,  Traseu 
Sudic,  Traseu  Nordic,  Fortificaţia  de  Tip  Vauban  –  Alba-Iulia,  Căi  de  Acces, 
Iluminat şi mobilier Urban Specific” şi a cheltuielilor legate de proiect. 

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."

Bărdaş Horia: „Dacă  nu aveţi obiecţiuni cu privire la acest proiect de hotărâre 
atunci supun la vot aprobarea acestuia”.

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 97/2008

4. Aprobarea asocierii Consiliului local al municipiului Alba-Iulia cu Liceul 
Sportiv din Alba-Iulia.

Se dă cuvântul d-nei Crina Iacob care prezintă proiectul de specialitate 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."

Bărdaş Horia: „Dacă  nu aveţi obiecţiuni cu privire la acest proiect de hotărâre 
atunci supun la vot aprobarea acestuia”.

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 98/2008



5.  Aprobarea  cotizaţiei  municipiului  Alba-Iulia  la  Asociaţia  de  Dezvoltare 
Intercomunitară Apa Alba.

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."

Bărdaş  Horia:  “Dacă  nu  sunt  obiecţiuni  supun  la  vot  prezentul  proiect  de 
hotărâre.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 99/2008
Vine doamna consilier Harda Doina.

           6. Aprobarea delegării de gestiune a serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare către SC APA CTTA SA Alba.

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 
din  partea  comisiei  de  specialitate  a  Consiliului  local  pentru  studii,  prognoze 
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice, comerţ.

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

Bărdaş Horia: “Dacă nu sunt mai discuţii cu privire la acest proiect de hotărâre, 
supun la vot aprobarea acestuia.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 100/2008

7.  Alocarea  unor  sume  de  bani  din  bugetul  local  pentru  susţinerea  unor 
activităţi culturale.

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

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

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

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

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



obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Fara Luminiţa: “Am o completare aici. Este vorba de alocarea sumei de 2000 

lei  pentru  organizarea  de  către  Şcoala  Mihai  Eminescu  a  simpozionului  naţional 
intitulat  “Trecut  şi  prezent  în  istoria  şi  contemporaneitatea  jocurilor  olimpice  şi 
exerciţiului fizic”, în data de 28 mai 2008. Deci au fost în comisie dar proiectele erau 
deja date. Şi al doilea articol în plus adică art. 7 “Aprobă cheltuirea sumei de 11.620 
lei  din  bugetul  local  pe  anul  2008 pentru  organizarea  de  către  Consiliul  local  în 
colaborare  cu  Ministerul  mediului  şi  dezvoltării  durabile  a  dezbaterii  publice 
“Regiunea Centru în Mediul European”. A fost vineri în 28 martie.”

Bărdaş Horia: “Cu cele două propuneri discuţii dacă sunt?”
Hondola Liviu: “La punctul 5 am o menţiune dacă se poate. Aici spune că se 

organizează  de  către  Consiliul  Judeţean  Alba  şi  Partida  Romilor  Pro  Europa  un 
eveniment  în  data  de  8  aprilie.  Se  mai  face  o  colaborare  între  Consiliul  local  şi 
Consiliul Judeţean. De ce e necesar să facem noi o colaborare ca şi Consiliu local din 
moment ce evenimentul eorganizat de către Consiliul Judeţean? Ori participă şi alte 
primării din judeţ? Sau e organizat numai de Consiliul Judeţean  şi care e contribuţia 
Consiliului Judeţean că a noastră văd că e de 21500 lei.”

Bărdaş Horia: “Domnul Cornea o explicaţie ne daţi?”
Cornea  Vasile:  “Este  organizat  de  către  Consiliul  local  în  colaborare  cu 

Consiliul Judeţean şi Partida Romilor cu care suntem asociaţi.”
Hondola Liviu: “Un moment. Asta am pus eu întrebarea. Este şi alt consiliu 

local din judeţ care mai participă la acest eveniment? Pentru că este organizat de către 
Consiliu Judeţean Alba.”

Cornea Vasile: “Consiliu local.”
Hondola Liviu: “Eu v-am pus altă întrebare.  Sunt şi  alte consilii  locale din 

judeţ care participă?”
Bărdaş Horia: “Noi trebuie să ştim asta?”
Hondola Liviu: “Păi ba da. Pentru că noi trebuie să vedem care e procentul 

nostru de contribuţie şi dacă necesită pentru că noi avem în judeţ un număr de consilii 
locale.”

Bărdaş Horia: “Dar eu pot să ştiu ce se întâmplă în Aiud?”
Vine domnul consilier Sandu Cornel Stelian.
Hondola Liviu: “ Dar evenimentul nu este numai al  Consiliului local  şi  al 

Consiliului Judeţean asta am întrebat?”
Cornea Vasile: “Domnilor colegi eu vreau să vă explic. Ziua respectivă este 

ziua internaţională a romilor. Pentru aceasta Consiliul local în colaborare cu Consiliu 
Judeţean organizează aceste festivităţi.”

Hondola Liviu: “Este foarte bine.”
Cornea Vasile: “Nu avem cunoştinţa că mai sunt şi alte consilii locale.”
Hondola Liviu: “Ba trebuie să avem cunoştinţa pentru că noi trebuie să ştim cât 

e bugetul pentru organizarea acestui eveniment.”
Cornea Vasile: “Ştim foarte exact cât e bugetul.”
Hondola Liviu: “Şi cât e bugetul?”
Cornea Vasile: “Cât e bugetul Geta?”
Georgeta Rânghet: “21500.”



Hondola Liviu: “Vezi că e bugetul nostru de 21500. Contribuţia noastră. Dar 
cât este pentru organizarea evenimentului. Pentru că organizează Consiliul Judeţean. 
Care e procentul Consiliului Judeţean am întrebat? Deci nu ştiţi asta e.”

Cornea Vasile: “Consiliu local în colaborare cu Consiliu Judeţean. Nu Consiliu 
Judeţean organizează domnule coleg.”

Creţu  Simion:  “Numai  puţin  dacă  îmi  daţi  voie.  Lucrurile  nu  sunt  foarte 
complicate  şi  foarte  bine  că  se  participă  la  un  eveniment  de  acest  tip,  să  se 
sărbătorească o zi a romilor. Avem un contract de asociere, avem un buget. Lucrurile 
erau destul de simple. Nu sunt complicate deloc. Complicate le facem noi de parcă 
am vrea să ascundem ceva.”

Cornea Vasile: “Nu ascundem nimic.”
Hondola Liviu: “Eu am întrebat doar. Cât e suma totală? Ştim careva? Pentru 

că noi am aprobat un 21500, înseamnă că am aprobat un procent. Din cât?”
Cornea Vasile: “Inexact. Consiliul local organizează în colaborare cu Consiliu 

Judeţean. Repet.”
Hondola Liviu: “Eu am întrebat care e procentul nostru de contribuţie?”
Cornea Vasile: “21500.”
Hondola Liviu: “Procentul. Procentul nu e 21 de milioane.”
Bărdaş  Horia:  “Dacă  nu  mai  sunt  discuţii  vă  rog  să  votaţi  cu  cele  două 

amendamente aduse de doamna Fara Luminiţa.”
 “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 13 voturi pentru, 3 abţineri Creţu 

Simion, Harda Doina, Hondola Liviu şi 3 voturi împotrivă Abrudeanu Mircea, Besoiu 
Ioan, Pleşa Gabriel”.

S-a adoptat Hotărârea nr. 101/2008

Vine domnul consilier Sandea Dorin Gheorghe.

8. Modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 26/2008 a Consiliului local Alba-Iulia.
Se dă cuvântul d-nei Luminiţa Fara care prezintă proiectul de hotărâre precum 

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

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

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

Bărdaş Horia: “Dacă sunt discuţii? Domnu Besoiu aveţi cuvântul.”
Besoiu Ioan: “Aş vrea să fac tuturor o propunere. Având în vedere că perioada 

propusă  23-25,  în  plină  campanie  electorală,  nu  cred  că  vrem  să  le  oferim 
albaiulienilor campanie electorală. Orice am face de zilele oraşului, toate partidele 
vor face campanie electorală  cu ocazia aceasta.  Din acest  motiv eu vă propun să 
amânăm organizarea zilelor oraşului după turul doi al alegerilor locale. Pentru ca să 
fie o sărbătoare se poate prelungi până duminică. Altfel le vom oferi albaiulienilor o 



dispută politică  mai mult  sau mai puţin  elegantă.  Din acest  motiv vă fac această 
propunere.”

Bărdaş Horia: “Dacă mai sunt discuţii? Domnul Maier?”
Maier Eugen: “Eu ţin minte că a mai fost o dată în discuţie treaba asta şi unii 

într-adevăr au făcut circul, alţii nu şi nu cred că îl vor face nici acum.”
Bărdaş Horia: “Domnul Baco.”
Baco Mihai: “Nu e vina noastră că guvernul a amânat alegerile pentru iunie. 

Există o hotărâre de consiliu local prin care noi am stabilit că ultima sâmbătă din mai, 
prima din iunie să fie ziua în care noi să facem aceste serbări ale oraşului.”

Creţu  Simion:  “Lucrurile  într-adevăr  par  simple.  Nu  se  face  campanie 
electorală.  Un  anumit  partid  care  e  la  putere  în  Alba-Iulia  nu  face  campanie 
electorală. El organizează, e foarte clar să fie aşa. Dar pentru celelate partide care vor 
candida democratic sunt nişte zile de campanie electorală pe care vor să le folosească. 
Partidul  care  zice  că  nu  face  campanie  electorală  are  un  procent  mai  mare.  Dar 
celălalt care are mai mic de 7-8? Ele vor fi puse în situaţia  să utilizeze cele trei zile, 
ceea ce mi se pare firesc. Mişule nu e nici vina voastră nici vina noastră că nu putem 
utiliza cele trei zile de campanie electorală că sunt zilele oraşului.”

 Baco Mihai: “Dar nu noi partidul le stabilim ci Consiliul local.”
Creţu Simion: “Hai să fim serioşi. Eu nu ştiu de ce e aşa un dezastru. Zilele 

oraşului le facem campanie electorală.”
Hondola Liviu: “E vorba de 4,5 miliarde. Atâta este. Să băgăm fondul ăsta de 

4,5  miliarde  în  evenimentul  legat  de  zilele  oraşului  şi  apoi  să  se  confunde  cu 
campania electorală…Deci lumea nu mai ştie dacă e campanie electorală sau zilele 
municipiului. Vă spun eu că va fi o confuzie. Mai bine să amânăm până după alegeri. 
Şi e păcat de banii pe care îi dăm.”

Rotar  Marius:  Nu  cred  că  se  confundă  zilele  oraşului  cu  aceste  zile  de 
campanie electorală pentru că zilele oraşului au luat deja amploare în Alba-Iulia, au o 
tradiţie în Alba-Iulia, populaţia deja le aşteaptă. Şi eu am încercat să le amân personal 
în 2004, să nu le facem la întâi dar am înţeles că atâta timp cât la 1 iunie e ziua 
copilului şi nu o schimbă nimeni indiferent că va fi summit sau orice ar fi. Noi de 
data asta îi facem o bucurie copilului dacă le facem mai repede dar foarte aproape de 
1 iunie. Cred că este bine să se voteze proiectul de hotărâre în forma în care este în 
data de 23-25.”

Hondola  Liviu:  “Care  copii?  Cei  care  merg  în  şanţuri  şi  stau  pe  bănci  şi 
mănâncă mici şi beau bere şi se îmbată?”

Sîrbu Constantin: “Nu ştiu de ce trebuie să vedem în zilele Albei, de ce trebuie 
să implicăm actul politic. El nu are ce căuta acolo. Noi aici în acest program trebuie 
să vedem acte de teatru, spectacole de muzică uşoară, spectacole de folclor, să vedem 
actul de cultură în adevăratul sens al cuvântului. Eu cred că dacă toate astea se vor 
regăsi în zilele municipiului, actul politic nici nu se va observa numai dacă forţăm noi 
lucrurile. Noi trebuie să lăsăm cetăţenii municipiului să participe de zilele oraşului 
aşa cum au mai participat la cele cinci sau şase ediţii la actul de cultură. Pentru asta 
noi cheltuim banii Primăriei.”

Creţu Simion: “Eu vă respect poziţia şi chiar îl respect şi pe domnul Rotar şi 
domnul Sîrbu. Dar atâta timp cât ziua copilului 1 iunie pică în campanie electorală se 



va  face  campanie  electorală.  Haideţi  să  recunoaştem   că  de  1  iunie  vom  face 
prostituţie politică. Aşa s-a întâmplat şi în 8 martie şi în fiecare zi de genul ăsta.”

Hondola Liviu:  “Spuneţi-mi cele  trei  zile,  zilele  Albei-Iulia cum puteţi  să-i 
opriţi pe cei care vor să facă campanie electorală? Cum puteţi să-i opriţi  pe cei cu 
pancarte, cu tricouri?”

Bărdaş Horia: “Dar nu-i putem opri nici acum.”
Baco Mihai: “Cine a făcut campanie electorală?”
Bărdaş Horia: “Dacă nu mai sunt obiecţiuni supun la vot aprobarea acestui 

proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 14 voturi pentru, 2 abţineri Harda 

Doina, Sandea Dorin Gheorghe şi 4 voturi  împotrivă Besoiu Petru, Creţu Simion, 
Hondola Liviu, Pleşa Gabriel.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 102/2008

9.  Aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a  aparatului  de 
specialitate al primarului şi al serviciilor publice subordonate Consiliului local.

Se dă cuvântul d-nei 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  de  specialitate  a  Consiliului  local  pentru  studii,  prognoze 
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice, comerţ.

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

Bărdaş Horia: “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. 103/2008

10.  Aprobarea  delegării  serviciului  public  de  deratizare,  dezinsecţie  şi 
dezinfecţie în municipiul Alba-Iulia.
            Se dă cuvântul d-nei Ileana Krisbai 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.”

Bărdaş Horia: “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. 104/2008



11.  Aprobarea  Acordului  de  parteneriat  în  vederea  realizării  proiectului 
“Implementare Reţea judeţeană de comunicaţii pentru evidenţa persoanelor.”

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

Se dă cuvântul d-nei Monica Pop  care prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţia publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme 
ale  minorităţilor,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor 
cetăţenilor.

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

Bărdaş  Mihai:  „Dacă  nu  sunt  obiecţiuni  cu  privire  la  proiectul  de  hotărâre 
supun la vot aprobarea acestuia.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 105/2008

12.  Aprobarea  unor  Planuri  Urbanistice  de  Detaliu  pentru  amplasarea  şi 
realizarea unor construcţii în municipiul Alba-Iulia:
           
          Art. 1 Respinge planul urbanistic de detaliu amplasare Totem, str. Moţilor, FN 
solicitant SC Filadelfia SRL.
          Se dă cuvântul d-nei Laura Enache 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 nu a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Bărdaş Horia: “Dacă nu sunt obiecţii supun la vot respingerea  acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru respingere.”

 
Art. 2. Aprobă planul urbanistic de detaliu amenajare drum acces şi platformă 

betonată, str. Al. Ioan Cuza, nr. 28B solicitant SC “SEWS-R” SRL.
Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă proiectul de hotărâre precum 

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

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

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

Laura Enache: "Mă uitam că este un pic deformată imaginea. Îmi pare rău.”
Bărdaş Horia: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui proiect.”



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

 Art. 3 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire atelier de tâmplărie, str. 
Brânduşei, nr. 22 solicitant Jurcă Nicolae pentru SC Nitu SRL.
         Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum  şi raportul de 
specialitate.

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

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

Bărdaş Horia: “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. 4 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire punct colectare deşeuri 
metalice fieroase şi nefieroase, Pâclişa, str. Carpenului, nr. 54 solicitant SC Ceramar 
Alba SRL prin Tat Ioan Petru.
          Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum  şi raportul de 
specialitate.

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

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

Bărdaş Horia: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot  PUD-ul.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 14 voturi pentru, 3 abţineri Creţu 

Simion,  Hondola  Liviu,  Pleşa  Gabriel  şi  3  voturi  împotrivă  Besoiu  Petru,  Harda 
Doina şi Sandea Dorin Gheorghe.”

 
Art.  5  Aprobă  planul  urbanistic  de  detaliu  construire  spălătorie  auto  şi 

vulcanizare, Oarda de Jos, str. Biruinţei, FN solicitant Haneş Simona.
        Se dă cuvântul d-nei Laura Enache care prezintă PUD-ul precum  şi raportul de 
specialitate.

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

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

Bărdaş Horia: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot PUD-ul respectiv.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă 

Harda Doina şi o abţinere Sandea Dorin Gheorghe ."



          Art. 6 Aprobă planul urbanistic de detaliu construire reprezentanţă Feroli, 
Calea Moţilor, solicitant SC Sevco Service SRL.
             Se dă cuvântul d-nei Laura Enache  care prezintă PUD-ul precum şi raportul 
de specialitate.

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

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

Harda Doina: “Discuţii  nu mai sunt permise domnule preşedinte? Văd că e 
foarte mare graba.”

Bărdaş Horia: “Dacă ridicaţi mâna.”
Harda Doina: “Mi se pare foarte agresivă, e o arteră principală. Construcţia 

este din alineamentele existente. Este într-o curbă. Este foarte agresivă construcţia 
luând în considerare locaţia şi nu se respectă nici un alineament existent pe strada 
respectivă. Deci  consider neavenită propunerea cu această agresivitate dat fiind şi 
amplasamentul şi importanţa arterei.”

Bărdaş Horia: “Dacă nu mai  sunt întrebări 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 Gheorghe.”
Harda  Doina:  “Am înţeles  că  a  fost  condiţii  să  se  alinieze.  De ce nu  s-au 

introdus?”
Bărdaş Horia: “Vă rog punctul 7.”

   
          Art. 7 Aprobă planul urbanistic zonal parcelare în vederea construirii de 

locuinţe,  Miceşti,  zona  “În  Părău”  solicitant  Roşu  Daniel,  Horga  Mariana,  Dăian 
Ioan, Creivean Ioan, Neagu Aurelia.

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

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

Besoiu Ioan: “Comisia  a avizat favorabil proiectul şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa aprobării acestuia”.

     Bărdaş Horia: “Dacă nu sunt discuţii cu privire la acest PUD supun la vot.”
       “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri Harda 

Doina şi Sandea Dorin Gheorghe”.
          

           Art.  8  Aprobă  planul  urbanistic  zonal  construire  locuinţe  individuale, 
municipiul Alba-Iulia, zona “Şeigău” solicitant Romcarpatia Grup Imobiliar SRL.

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



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

Besoiu Ioan: “Comisia a avizat favorabil  proiectul şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa aprobării acestuia”.

       Bărdaş Horia: “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 2 abţineri Harda 
Doina şi Sandea Dorin Gheorghe”.

 

       Art. 9 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe unifamiliale, zona La 
Stupina solicitant Manu Adrian, Vădan Lucreţiu Hadrian.

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

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

Besoiu Ioan: “Comisia  a avizat favorabil proiectul şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa aprobării acestuia”. 

Harda Doina: “Nu mă pot abţine totuşi, dar deşi sunt aceleaşi observaţii  de 
când s-a  dat  drumul  la  aceste  PUZ-uri  şi  în  alte  zone  ale  municipiului  cănd am 
atenţionat că zona care urmează să o avizăm între Alba şi Miceşti arată minunat pe 
lângă ceea ce urmează. Atenţionez încă o dată că nu se respectă HG 550 privind 
parcelarea,  dimensiunea  şi  orientarea  parcelelor.  Practic  când  se  va  merge  la 
autorizaţia caselor pe aceste parcele, inspecţia de stat pentru sănătate nu va aproba 
pentru  că  nu  se  respectă  distanţele  între  construcţii  şi  regimul  de  însorire.  Am 
atenţionat  de  mai  multe  ori  asupra  acestor  aspecte.  Din  aceste  motive  şi  cele 
precedente şi în continuare şi nu numai din aceste motive pentru că au dat drumul la o 
dezvoltare haotică şi în restul teritoriului administrativ al municipiului Alba-Iulia.”
        Bărdaş Horia: “Dacă nu mai sunt discuţii cu privire la acest PUD supun la vot 
aprobarea  acestuia.”
      “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă 
Harda Doina şi Sandea Dorin Gheorghe şi o abţinere Cimpoieş Pavel.”
     
         Art. 10 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe, Oarda de Sus, str. 
Ghişiţele, FN solicitant Jurcă Gheorghe şi Maria.

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

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



Besoiu Ioan: “Comisia a avizat favorabil  proiectul şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa aprobării acestuia”.

Harda Doina: “Accese, utilităţi?”
Popa Pavel: “Ca toate celelalte.”
Harda Doina: “Mulţumesc.”

        Bărdaş Horia: “Dacă nu mai sunt discuţii cu privire la acest PUD supun la vot 
aprobarea  acestuia.”
      “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri Besoiu 
Petru şi Sandea Dorin Gheorghe şi un vot împotrivă Harda Doina.”

         Art. 11 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe individuale, 
Bărăbanţ, zona “Peste Vale” solicitant Lazăr Gabriela.

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

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

Besoiu Ioan: “Comisia a avizat favorabil  proiectul şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa aprobării acestuia”.

Harda Doina: “Accese, utilităţi? La fel?”
Cimpoieş Pavel: “Este continuare la Cigaş.”
Harda Doina: “S-au dus utilităţile în Cigaş? Canalizarea cum se rezolvă?”

         Bărdaş Horia: “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 2 abţineri Harda 
Doina şi Sandea Dorin Gheorghe”.

         Art.  12 Aprobă planul urbanistic zonal  construire locuinţe Ampoi 3, str. 
Arieşului solicitant Mera David Ioan, Naghiu Ioan, Haţegan Eugen, Filipaş Ioan, SC 
Elisabeta SRL.

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

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

Besoiu Ioan: “Comisia a avizat favorabil  proiectul şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa aprobării acestuia”.
       Bărdaş Horia: “Dacă nu  sunt discuţii cu privire la acest PUD supun la vot 

aprobarea  acestuia.”
          “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu18 voturi pentru şi 2 abţineri Harda 
Doina şi Sandea Dorin Gheorghe”.



        
         Art. 13 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe unifamiliale, zona 

“Faţa Podei” solicitant Gheberta Vasile şi Macavei Alexandru.
 Se dă cuvântul d-nei  Laura Enache care prezintă PUD-ul precum  şi raportul 

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

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

  Besoiu Ioan: “Comisia a avizat favorabil proiectul şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa aprobării acestuia”.
            Bărdaş Horia: “Dacă nu  sunt discuţii cu privire la acest PUD supun la vot 
aprobarea  acestuia.”
           “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru”.

       
   Art. 14 Aprobă planul urbanistic zonal construire locuinţe colective, locuinţe 

individuale şi terenuri de tenis, Alba-Iulia, str. Fântânele, nr. 84-86 solicitant Costea 
Romulus,  Filipescu  Şerban,  Fugaciu  Florioara,  Moldovan Călin,  Moldovan Elena 
numai partea cu terenurile de tenis.

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

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

Besoiu Ioan: “Comisia a avizat favorabil  proiectul şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa aprobării acestuia”.

Laura Enache: “Există o reclamaţie de la locatari şi consultarea populaţiei s-a 
făcut doar în 25 martie deci nu sunt încă 10 zile de la anunţul din ziar pentru ultima 
variantă.  Oricum  avizul  consilierilor  a  fost  favorabil  numai  pentru  terenurile  de 
tenis.”

Bărdaş Horia: “Am primit o contestaţie. Dacă există cineva în sală din cetăţenii 
care au depus contestaţie?”

Laura Enache: “Faţă de soluţia de luna trecută s-au introdus mai multe parcaje 
numai pentru terenurile de tenis.”

Cimpoieş Pavel: “Avizul comisiei a fost favorabil numai pentru terenurile de 
tenis şi cu condiţia asigurării unui program corespunzător de desfăşurare a activităţii 
acolo.”

Laura  Enache:  “Aici  sunt  prevăzute  locuinţe  colective  pentru  care  avizul 
comisiei  este  nefavorabil  şi  sunt  întru  totul  de  acord.  Dar  au  mai  fost  prevăzute 
locuinţe individuale care sunt pe zona de interdicţie. Cândva a fost zonă de interdicţie 
de la gaz mult mai mare. Interdicţia de la gaz a fost ridicată şi acum aş vrea prin 
această documentaţie să se poată construi şi locuinţe individuale pe această zonă. Dar 
noi la comisie când am discutat  nu am evidenţiat acest aspect şi s-a zis aviz favorabil 



doar pentru terenurile de tenis. Am vrut dacă sunteţi de acord să fie avizul nefavorabil 
doar pentru locuinţele colective.”

Harda Doina: “Dacă am înţeles bine încă nu s-au întrunit condiţiile pentru a fi 
supus  aprobării,  discutând  sau  aşa  cum a  spus  doamna  arhitect  termenul  privind 
dezbaterea publică. În consecinţă propun amânarea.”

Cimpoieş Pavel:  “Vreau să vă reamintesc că acest PUZ a fost încă în două 
şedinţe de consiliu local  în care aveau timp până acum să fie consultate şi aprobate.”

Harda Doina: “Dar nu în varianta prezentată.”
Cimpoieş Pavel: “A fost aprobat numai cu terenurile de tenis. Nu avea nici un 

rost să mai facem încă o dezbatere publică pentru locuinţe colective. Este în zona de 
interdicţie. Nu s-au aprobat cu locuinţe. Este terenul de tenis şi atât.”

Cornea Vasile: “Este părerea mea personală dar acest PUZ s-a discutat de prea 
multe  ori.  Spunea  şi  Laura  despre  locuinţe  colective.  Unde  s-a  sesizat  populaţia 
acolo? La locuinţe colective, la terenurile de tenis. La locuinţe particulare n-a spus 
nimeni  nimic.  Dacă mai aşteptăm copiii  or  să joace tenis  la  Drâmbar sau în altă 
parte.”

Abrudeanu Mircea: “A fost şi o discuţie legată de orarul de funcţionare a bazei 
dar asta se va rezolva şi gata.”

Besoiu Petru: “Să facem o clarificare. Comisia de urbanism nu a dat aviz decât 
pentru terenurile de tenis de fiecare dată. Celelalte nu au fost discutate la comisie că 
nu  au  fost  prezentate.  Deci  nu  fac  obiectul  proiectului  de  hotărâre  iar  în  aceste 
condiţii  nu  s-a  făcut  consultarea  decât  pe  o  documentaţie  avizată  de  comisia  de 
urbanism care repet se referă numai la terenurile de tenis. Este a treia oară.”
         Bărdaş Horia: “Dacă îmi permiteţi supun la vot proiectul de hotărâre doar cu 
avizul dat de comisia de urbanism.”
          “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri Harda 
Doina şi Sandea Dorin Gheorghe”.

       Art. 15 Aprobă planul urbanistic zonal ansamblu de locuinţe individuale-
înşiruite, Bărăbanţ, str. Al. Ioan Cuza, nr. 17 solicitant SC La Marca Grup SRL.

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

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

  Besoiu Ioan: “Comisia a avizat favorabil proiectul şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa aprobării acestuia”.

Cimpoieş Pavel: “Aici au fost nişte reclamaţii.”
Laura Enache: “Iniţial au intrat cu locuinţe colective pentru care aveau nevoie 

de  acordul legalizat al vecinilor direcţi şi vecinii nu au vrut să le dea acordul  şi au 
schimbat  în  locuinţe  individuale  pentru  care  nu  este  necesar  acordul  legalizat  al 
vecinilor.”

Cimpoieş Pavel: “Vreau să vă spun că acest PUZ a mai fost discutat încă în 
vreo trei şedinţe. A fost modificat faţă de ce a fost în PUZ-ul anterior, acum s-au mai 



prins şi nişte locuinţe individuale ale proprietarilor care înainte reclamaseră că nu 
sunt de acord cu acest PUZ. Părerea comisiei este că în faza în care este acum nu mai 
este  nevoie  de acordul  vecinilor  iar  domnul Fleşer  care înainte a reclamat că  are 
probleme cu accesul pe partea dânsului iar acum s-a înţeles cu La Marca.”

Bărdaş Horia: “Să le dăm cuvântul şi reclamanţilor.”
Domnul Fleşer: “În calitate de vecin direct cu La Marca, care am cea mai mare 

suprafaţă de teren, pe mine mă blochează total. Am 4000 de metri pe care o să pun 
ceapă, cartofi şi ardei. Că n-am ce face. Deci cer să fim toţi prinşi în PUZ-ul acesta 
cum a spus domnul Cimpoieş. Să beneficiem de servitute, de acces.”

Mircea Hava: “Ce faceţi dumneavoastră. De ce nu puteţi să vă înţelegeţi, să 
faceţi împreună un PUZ. Nu puteţi să cereţi să fiţi în ceva care e al altcuiva. Puteţi 
însă să colaboraţi. Veniţi după aceea şi spuneţi că vă blochează.”

Doamna din  partea  SC La  Marca  SRL:  “Domnule  primar  daţi-mi  voie  din 
partea beneficiarului avem PUZ-ul făcut cu locuinţe pentru dânsul  dar el vrea 50.000 
de euro în plus. Este ruda doamnei de aici din Primărie, şefa de la personal şi ştie că 
de atâta timp ne lovim de dânsul că vrea 50.000 de euro.”

Bărdaş Horia: “Doamnă o secundă dacă îmi permiteţi. Fără atacuri la persoană. 
Referiţi-vă  la  subiectul  dumneavoastră  şi  lăsaţi-o  pe  doamna de  la  personal  că  e 
prietena mea.” 

Doamna din partea SC La Marca SRL: “Domnul vrea 50.000 de euro.”
Domnul Fleşer: “Dar dumneavoastră m-aţi mai întrebat? Pot să cer 100.000 de 

euro. Nu mai discutăm cu dumneavoastră acum.”
Doamna din partea SC La Marca SRL: “Am PUZ-ul făcut cu locuinţe pentru 

dânsul.”
Domnul Fleşer: “Dar eu am de la cinci vecini reclamaţia că nu sunt de acord. 

Dacă ne prind şi pe noi în PUZ cu toate utilităţile sunt de acord."
Cimpoieş Pavel: "Dar nu are nevoie de acordul dumneavoastră."
Besoiu Petru: "Încercăm să fim corecţi  cu toţi  cei care participă la discuţii. 

Toate modificările necesare pentru a nu vă crea dumneavoastră disconfort sau orice 
alt deranj conform reglementărilor urbanistice în vigoare au fost însuşite şi făcute de 
solicitant. În această variantă nu mai aveţi nici un temei să obiectaţi aprobarea acestui 
PUZ sau să-l reclamaţi dacă toţi cădem de acord că suntem corecţi. Mai mult din 
informaţiile mele s-a întocmit un PUZ şi pentru zona dumneavoastră."

Doamna din partea SC La Marca SRL: “Este aici."
Besoiu  Petru:  "Eu  vă  propun să  avizăm aşa  cum este  prezentat  acest  PUZ 

pentru că în mod corect nu afectează vecinii."
Bărdaş Horia: "Dacă mai sunt discuţii?"
Harda Doina: "Încadrarea în zonă vă rog."
Mircea Hava: "Numai puţin să vedem unde este terenul domnului Fleşer."
Cimpoieş Pavel: "Vis-a-vis de pompieri şi jandarmi."
Bărdaş Horia: "Supun la vot dacă sunteţi de acord."

           “Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 3 abţineri Bărdaş 
Horia, Harda Doina şi Sandea Dorin Gheorghe”.
               Mircea Hava: "De ce nu colaboraţi să vă înţelegeţi că sunteţi vecini."

Doamna din partea SC La Marca SRL: “De un an de zile încercăm să discutăm 



cu dânsul. fără 50.000 de euro nu vrea."
Domnul Fleşer: "Eu îmi dau acordul în faţa comisiei, în faţa domnului primar 

că nu vreau nici un ban decât să fim trecuţi toţi vecinii aceştia în PUZ."
Hava Mircea: "Din punct de vedere legal e legal. Este şi o chestiune de nuanţă 

de celălalt gen. Dacă vă puteţi înţelege ar fi bine. Eu ştiu chestiuni de genul în care 
chiar noi ne-am impus  cu vecinătăţi. Veneau şi spuneau că ne cer atâţia bani ca să-i 
dăm avizul. Nu le-am creat noi lucrurile noastre."

Doamna din partea SC La Marca SRL: “De un an de zile este al şaselea PUZ."
Mircea Hava: "Eu ştiu că este a treia sau a cincea oară când este PUZ-ul aici. 

Eu cred că aţi putea să vă înţelegeţi. Dânsul zice că nu mai cere nimic."
Doamna din partea SC La Marca SRL: “Atunci trebuie să renunţăm la o casă 

să-i facem acces dânsului. Şi aşa am renunţat la blocuri şi am făcut case."
Bărdaş Horia: "Dacă sunteţi de acord la prima zi de audienţă domnul Hava vă 

acordă o zi de audienţă poate vă împacă."
Mircea Hava: "Mâine la zece."

 Art.  16  Aprobă  planul  urbanistic  zonal  construire  locuinţe  colective  şi 
înşiruite, str. Nichita Stănescu solicitant municipiul Alba-Iulia.

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

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

  Besoiu Ioan: “Comisia a avizat favorabil proiectul şi nu avem obiecţiuni în 
privinţa aprobării acestuia”.

Laura Enache: "Am xeroxat reclamaţiile."
Harda Doina: "Şi unde sunt?"
Laura Enache: "Vi le-am pus în mapă."
Bărdaş Horia: "Domnii care au făcut reclamaţia unde sunt?"
Domnul  Corşău:  "Este  vorba  de  strada  Nichita  Stănescu.  Şi  eu  stau  pe 

Detunata,  casa  care  se  vede  chiar  de  acolo  singură.  Se  fac  trei  blocuri  lângă 
proprietatea mea  şi a mai multor vecini. Noi nu suntem de acord cu construirea de 
blocuri în zona respectivă. Iniţial a fost în proiect P+2. Noi nu am fost de acord cu 
aşa ceva şi ca să ne mulţumească au făcut P+3."

Cimpoieş Pavel: "Eu nu mă supăr dar văd ce scrie."
Bărdaş Horia: "Vă rog să vorbiţi pe rând."
Domnul Corşău: "Noi aşa ştim ultima versiune P+3. Nu înţeleg raţiunea de la 

P+2 la P+3. Iniţial au fost blocuri de 12 apartamente acum sunt de 24 şi cel din spate 
garsoniere de 32 apartamente. Cred că o să fie bucuroşi toţi vecinii când în fiecare 
geam de la bucătării o să fie tot un borcănel iar pe balcoane tot un chiloţel de la nu 
ştiu ce tineri o să vină. Deci haideţi să stopăm chestiunea asta. Suntem şi noi oameni, 
avem drepturi ca fiecare. Am muncit acolo, am investit, am vrut şi confort. Acum se 
fac blocuri. Nu-i destul P+2, nu-i destul 12 apartamente. Se fac 24 deci dublu. Pentru 



că cineva ştie că atâta trebuie să se facă. Cât mai multe blocuri pe o suprafaţă. Nu ştiu 
dacă suprafaţa aceea permite construirea a 80 de apartamente, cu parcări, cu spaţiu 
verde. Eu cred că trebuie gândită mai profund."

Bărdaş Horia: "Dacă mai sunt discuţii?"
Doamna contestatoare: "Noi ştim că legea este aşa cum este şi vă permite P+3."
Mircea Hava: "P+2+M."
Doamna  contestatoare:  "Eu  nu  mă  leg  de  chestiunea  asta.  Am vrut  să  vă 

sensibilizez. De jur împrejur sunt numai case. Nu merge. Noi nu suntem împotrivă. 
Vă dau exemplul meu. Casa mea este cu parter nici măcar cu etaj. Distanţa de la mine 
din colţul gardului până la blocul dumneavoastră este de 20 de metri. Ne desparte un 
şanţ de garduri. Îmi imaginez că tinerii au copii sau vor avea. Imaginaţi-vă 100 de 
copii până în cinci ani. Nu au un loc de joacă. Vor fi tot prin şanţuri, pe gardurile 
noastre. Noi nu suntem contra blocurilor."

Domnul Corşeu: "Tocmai asta vreau să vă spun că suntem 20 de vecini care 
suntem împotrivă. Nu suntem chiar aşa. Ştim că trebuie să se facă blocuri dar trebuie 
să  vă  gândiţi  şi  la  noi  că  suntem  20  de  vecini  care  suntem  împotrivă.  Domnii 
consilieri votează că trebuie să voteze şi mergem înainte dar trebuie să vă gândiţi şi la 
noi."

Doamna Leaş: "Spuneţi  câţi dintre domnii consilieri aţi fost acolo să vedeţi 
zona."

Bărdaş Horia: "Dar dumneavoastră aţi fost la mine acasă să vedeţi în ce zonă 
stau?"

Doamna Leaş: "E lipsă totală de imaginaţie să pună blocuri între case."
Bărdaş Horia: "Mie mi-au pus blocuri de cinci etaje în fundul grădinii şi nu am 

zis nimic că nu am avut ce face."
Doamna Leaş: "E problema dumneavoastră pentru că nu vă deranjează. Pe noi 

da. Vă spun şi de ce. Pentru că nu este o bază sportivă în jurul nostru, nu este un parc, 
nu este nimic în jurul nostru."

Bărdaş  Horia:  "Vă  înţeleg  foarte  bine  dar  nu  vă  înţeleg  întrebările.  De  ce 
sunteţi împotriva noastră?"

Doamna  Leaş:  "Eu  nu  sunt  împotrivă  dar  vreau  să  ştiu  câţi  dintre 
dumneavoastră aţi fost acolo."

Bărdaş Horia: "Care dintre domnii consilieri doresc să ia cuvântul?"
Harda Doina: "Este consecinţa faptelor şi precedentul pe care l-aţi creat stimaţi 

colegi. În nenumărate rânduri am spus că nu putem să schimbăm şi o spune legea, nu 
o  spune  Harda,  caracterul  urbanistic  al  unei  zone.  Dacă  o  zonă  este  exclusiv 
rezidenţială nu putem să o transformăm într-o zonă de blocuri sau locuinţe colective 
sau să implantăm într-o zonă exclusiv rezidenţială aşa ceva. S-a făcut şi intenţia este 
mai departe să se facă. Nu este normal, legal sau corect.  Legal cu ghilimelele de 
rigoare. Pentru că dacă dumneavoastră ridicaţi mâna se aprobă şi se face. Trebuie să 
ne gândim oare e moral. Pentru că e vorba de proprietatea, de iniţiativa unor oameni 
care  şi-au  dorit  o  casă,  o  grădină  şi  linişte.  Un  regim de  viaţă  îl  presupune  cel 
exclusiv rezidenţial de casă  particulară şi cu totul altceva locuinţele colective. Şi cum 
bine a sesizat şi doamna, un loc de joacă, serviciile necesare pentru asemenea zonă 
unde sunt dacă ele s-au implantat pur şi simplu, câteva blocuri pe un teren într-o zonă 



rezidenţială. Nu este normal, moral, corect din nici un punct de vedere. Am mai spus-
o şi o spun de ani de zile în Consiliu local şi nu s-a înţeles acest lucru."

Doamna contestatoare: "Se pot găsi soluţii să se împace ambele situaţii. Putem 
construi blocuri să se încadreze în zonă sub toate aspectele aşa cum prevede hotărârea 
de  guvern.  Dezbaterea  aceasta  publică  trebuie  să-şi  găsească  locul  până  la  urmă 
pentru că toţi suntem cetăţenii acestui oraş. Trebuie să arate oraşul acesta cât de cât 
bine."

Baco Mihai: "Aş vrea să întreb pe doamna Harda când e serioasă?"
Harda Doina: "Întotdeauna."
Baco Mihai: "Daţi-mi voie să vă duc ideea până la capăt. Când dumneavoastră 

ieşiţi pe post şi spuneţi  că trebuie să se construiască locuinţe ANL."
Harda Doina: "Eram sigură că ridicaţi chestiunea asta."
Baco Mihai: "Blamaţi pe toate posturile şi în ziare că nu construim locuinţe 

ANL. Ştiţi foarte bine câte terenuri are în proprietate Consiliul local, Primăria.Şi de 
ce nu avem."

Harda Doina: "Din păcate. Şi o să cunoască cetăţenii în curând."
Baco Mihai: "S-au făcut ceva şmecherii."
Harda Doina: “Le ştiţi mai bine ca mine dar le-am mai aflat şi noi domnule 

Baco.”
Baco Mihai: “Dar eu vă întreb când aţi fost serioasă?”
Harda Doina: “Întotdeauna.”
Baco Mihai:  “Când clamaţi toată ziua că nu facem când s-au făcut  cartiere 

întregi de ANL. Minciuni. Acum când ni se cere să dăm loc pentru ANL. Eu zic că 
nu e cea mai bună variantă. Dar e unicul loc în care putem să construim pentru tineri 
că nu mai avem terenuri. Că dumneavoastră ştiţi că dă în faţa dumnealor care au făcut 
această plângere. Dar dumneavoastră ieşiţi acum în faţă şi spuneţi că aveţi dreptate. 
Nu mai construim pentru tineri îi lăsăm să moară pe străzi.”

Harda Doina: “Nu era vorba de ANL. Discutăm de blocuri între case. Discutăm 
de principii urbanistice.”

Bărdaş Horia: “Doamna Harda vă rog să vă opriţi. V-am dat cuvântul vă rog 
să-i lăsaţi şi pe colegi să vorbească. Domnul Creţu?”

Creţu Simion: “Problema e într-adevăr destul de dificilă. Eu chiar sunt pus în 
situaţia probabil să mă abţin după datete pe care le am. Locuiesc în zona aceea, la 200 
de metri. Dacă se poate amâna o să mă documentez. Oamenii care au făcut investiţii 
în teren şi în case în Alba-Iulia au făcut un efort. Pe de altă parte există oportunităţi şi 
anumite presiuni. Aşa funcţionează societatea. Trebuie să te ocupi de partea socială, 
să faci locuinţe pentru tineri, să-i atragi. Vom ajunge la un moment dat la o literatură 
cu dilemă. Deci şi omul are dreptate şi noi avem dreptate şi Primăria. Şi consiliul are 
dreptate  şi oamenii au dreptate. Eu propun să amânăm o săptămână sau două să ne 
documentăm, să vedem ce se poate face acolo.”

Doamna contestatar: “O întrebare aş vrea să pun. Imaginaţi-vă că terenul de 
acolo Primăria l-a cumpărat acum 7 ani cu 8-9 miliarde, nu m-am interesat. Deci e 
foarte scump acolo. Vă dau varianta de a-l vinde la preţ dublu de 20 de miliarde că 
atâta e în zonă.”

Baco Mihai: “Îl cumpăraţi dumneavoastră?”



Doamna contestatar: “Îl parcelaţi, avem şi topograf. Şi puteţi construi de trei 
ori suprafaţa, de trei ori mai multe blocuri ANL.”

Baco Mihai: “Vreau să vă dau un răspuns. Din păcate noi suntem presaţi de 
guvern.”

Doamna contestatar: “Nu sunteţi presaţi de guvern. Aţi apucat de aţi promis 
deja că daţi terenul, că daţi apartamentele.”

Baco Mihai: “Dar doamnă aici avem un termen. Dacă în termenul respectiv nu 
ai făcut un PUZ s-au dus banii.”

Bărdaş Horia: “Are cuvântul domnul primar.”
Mircea Hava:  “Terenul  a fost  cumpărat  în 2003 cu 12,5 euro/mp. A fost  o 

afacere bună pe care a făcut-o Primăria. Îmi pare rău că nu am scos proiectul de 
hotărâre să vedeţi  câţi  dintre consilieri  nu au fost  de acord să cumpărăm terenul. 
Terenul a fost cumpărat numai pentru locuinţe.”

Doamna contestatar: “Dar ce fel de locuinţe?”
Mircea Hava: “Locuinţe ANL. Vreau să facem o chestiune ca lumea. Când am 

discutat cu doamnele au zis hai să cumpărăm în altă parte. Îl vinde pe ăsta cu 50, 70, 
80 de euro. Acolo cu atât se vinde. Parcelăm pentru case şi cumpărăm în altă parte. 
Unde?  În câmp undeva. Doar tinerii de 35 de ani trebuie să fie undeva în pădure. 
Muşcă. Rod. Vă rog din suflet. Hai să fim serioşi. Toţi avem copii. Tinerii trebuie 
mutaţi undeva. Fac toţi copii. Fac toţi odată 100 de copii. Să dea Dumnezeu să facă 
200. Eu nu vreau să spun că dumneavoastră nu aveţi dreptate.  Dar vreau să discutăm 
şi v-am spus de la început. Din punct de vedere legal e legal. Consiliul are dreptate 
dacă votează aşa. Dar trebuie să găsim nişte soluţii. Dar văd că veniţi să discutăm 
chestiuni de genul care a fost în grădina celuilalt. Treaba dumneavoastră. Dar nu mi 
se pare corect că sunt nişte oameni care trăiesc în oraşul acesta şi ei vă respectă. Ceea 
ce a spus doamna consilier e problema dânsei cu terenurile, cu totul. Sunt marile lor 
poveşti. O să vă dau şi cărţile lor de vizită ca să nu mai căutaţi pe oamenii de la care 
vreţi să obţineţi informaţii, ca să-i găsiţi mai repede. Dar de ce suntem presaţi. Pentru 
că sesiunea ANL se încheie pentru anul acesta. Este vorba de o aprobare pe care am 
smuls-o. Unde aţi fost plecat domnul Besoiu?  La domnul ministru Borbeli şi a spus 
că ne aprobă toată zona. 98 de locuinţe ne-au pus în program. Acum să vedem cum 
împăcăm  toată  chestiunea.  Dacă  vor  fi  98  sau  vor  fi  mai  puţine.  Nu  e  o  mare 
problemă. Toată chestiunea vine pe zona primarului. Nu vreau să o mut pe umerii 
consiliului.  Dar  vreau  să  o  hotărâm împreună.  Şi  dumneavoastră  cetăţenii  şi  noi 
consiliul. Nu facem 98, facem 50. Dau un exemplu. Lăsăm şi locuri de joacă pentru 
copii. Toţi am avut copii. Dar să fim de ceea ce facem nu după aceea să ne scoatem 
ochii unii la alţii. Vreau să ne descrâncenăm. A amâna înseamnă zero.  Şi aşa am 
întârziat un pic cu proiectul. Că vor fi 90, că vor fu 50 că vor fi 10. Se amână, s-a 
terminat povestea. Numai la anul poate vom mai putea face. Consiliul pune terenul la 
dispoziţie, guvernul construieşte. Acesta este sistemul de construire.”

Abrudeanu Mircea: “Eu voi fi foarte scurt. Apreciez ce a spus domnul primar. 
Respect şi pe cetăţenii care au venit cu această problemă. Au scris aici respectaţi ca 
să vă respectăm. Aş vrea să vă spun că le datoraţi puţin respect oamenilor care vor sta 
în această zonă. Dar să nu credeţi că oamenii care vor sta acolo au stat în blocul 
Turturica. Dacă vă uitaţi la cei care au primit acum locuinşe ANL sunt tineri până în 



35 de ani, sunt oameni cu funcţii diverse, sunt oameni extrem de respectabili. Atât am 
vrut să vă spun şi cred că vom găsi o soluţie.”

Besoiu Petru: “Aş vrea să vă fac o propunere.  Reprezentanţii dumneavoastră, 
cei care sunt vecini direcţi cu parcela respectivă să desemneze un reprezentant pentru 
mâine dimineaţă. Să mandataţi ca mâine la o oră pe care o convenim împreună să se 
întâlnească  comisia  de  urbanism  cu  un  vecin  direct  şi  atât  care  să  analizeze,  în 
limitele posibilului,  ceea ce e propus în condiţiile în care consiliul poate legal  să 
aprobe. Pe această procedură să zicem de urgenţă, în 2 zile, fără a încurca putem să 
avem o soluţie care să mulţumească pe toţi.”

Cimpoieş Pavel: “Aş vrea să fac o precizare. Referitor la acest PUZ este al 
treilea pe care îl  propunem. Nu ştiu.  Chiar în blocurile acestea vor sta ţigani  sau 
canibali? Fiecare are dreptul la o locuinţă.”

Domnul  Corşeu:  “Iniţial  am  înţeles  că  au  fost  2  blocuri  de  P+2  cu  12 
apartamente. Nu am înţeles raţiunea de ce s-a dublat.”

Mircea Hava: “Au fost 84 şi atunci au făcut locuinţe înşiruite. Au şi un metru 
pătrat de curte în faţă. Arată bine.”

Rotar Marius: “Propun a amânare de 2 zile ca să putem discuta.”
Silvia  Moldovan:  “Încă  de  la  începutul  începuturilor  au  fost  locuiţe  ANL 

destinate închirierii, nu parcelării, nu vânzării. Nu am putut investi în această zonă. 
Am avut alte oportunităţi şi abia în 2006-2008 am fost prinşi în program cu astfel de 
locuinţe. Am avansat întâi ideea construirii a 50 de apartamente. Din elaborarea PUZ-
ului  într-o formă care a fost avizată de comisia de urbanism şi consiliu în şedinţa din 
decembrie au rezultat  84 de apartamente care au fost  prinse  în programul ANL. 
Aşteaptă să le trimitem proiectul.”

Doamna contestatar: “De ce nu s-au aprobat 50 de apartamente. Din moment 
ce PUZ-ul respectiv era S+P+1 acum de ce trebuie să fie altfel?”

Laura Enache: “S+P+1+M.”
Baco Mihai: “Aş propune P+1+M cum a fost înainte.”
Mircea Hava:  “Chestiunea asta  trebuie  asumată.  Presa  e  aici.  Facem 40 de 

apartamente. Trebuie să ne asumăm.”
Hondola Liviu: “Câte apartamente pierdem?”
Harda Doina: “Cu 26 mai puţin.”
Mircea Hava: “Propunerea e făcută de P+1+M.”
Bărdaş Horia: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot cu propunerea domnului 

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

Cimpoieş Pavel, Harda Doina, Hondola Liviu.

Cimpoieş Pavel: “Mai sunt două PUD-uri la diverse.”

1.  Plan  Urbanistic  de  Detaliu  construire  cabinet  medical,  strada  Fântânele 
intersecţie cu strada Toporaşilor.

Se dă cuvântul doamnei Laura Enache care prezintă PUD-ul.
Laura Enache: “Este vorba de PUD construire cabinet medical. În comisie s-a 

pus  condiţia  să  se  retragă  cu  6  m  în  alineament  cu  toate  casele  de  pe  strada 



Fântânele.”
Bărdaş Horia: “Avizul comisiei cum a fost.”
Cimpoieş Pavel: “Nefavorabil.”
Harda  Doina:  “Care  e  urgenţa?  Cum  s-a  făcut  publicitatea,  informarea 

publicului asupra acestui PUD?”
Laura Enache: “E un PUD.”

          Harda Doina: “Orice PUD trebuie să aibă publicitate.”
          Bărdaş Horia: “Având în vedere avizul comisiei supun la vot respingerea PUD-
ului.”

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

2.  Plan  Urbanistic  de  Detaliu  construire  spaţiu  comercial  S+P+  2  etaje 
bulevardul Revoluţiei.

Se dă cuvântul doamnei Laura Enache care prezintă PUD-ul.
Harda Doina: “Nici la acest PUD nu trebuia făcută publicitatea?”
Bărdaş Horia: “Supun la vot amânarea acestui PUD.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru amânare.”

           
            S-a adoptat Hotărârea nr. 106/2008

             13. Atribuirea denumirii de străzi în municipiul Alba-Iulai.
  Se  dă  cuvântul  d-nei  Călin  Hedviga  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre 

precum  şi raportul de specialitate.
    Se dă cuvântul d-lui consilier Cornea Vasile care prezintă raportul de avizare 

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

           Cornea Vasile: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
                  Contor Gheorghe: "Să ne mai întrebaţi şi pe noi cănd daţi nume la străzile 
de prin zonele adiacente."             
                Bărdaş Horia: “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. 107/2008

           14. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere perimetru intravilan, 
Calea Moţilor - municipiul Alba-Iulia.
           Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă proiectul de hotărâre precum 
şi raportul de specialitate. 

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



arhitectură.
  Besoiu Ioan: “Comisia a avizat favorabil proiectul şi nu avem obiecţiuni în 

privinţa aprobării acestuia”.
Laura Enache: "Este vorba de PUZ-ul Alba-Miceşti.
Bărdaş Horia: “Discuţii? Doamna Harda."
Harda Doina: "Mă bucur că în baza unui contract iniţiat în 19 decembrie 2001 

pentru  întocmirea  planului  urbanistic  zonal  pentru  extinderea  intravilanului  între 
Alba -Miceşti acum în această şedinţă ajungem să aprobăm planul urbanistic pentru 
această zonă."

Bărdaş Horia: "Gata?"
Harda Doina: "Nu. Pentru că ceea ce vom aproba astăzi şi sigur se va aproba 

după cum avem bunele exemple până în prezent, vine să valideze un exemplu cum nu 
trebuie să se dezvolte un oraş şi o zonă importantă, un intravilan într-o localitate. 
Venim să validăm  de fapt nişte planuri urbanistice de detaliu care au fost întocmite 
în toţi aceşti ani 2001-2008, venim să validăm o dezvoltare fără nici un sens, unde nu 
se reglementează şi nu se respectă zonificările funcţionale, unde nu avem o tramă 
stradală  logică  şi  normală,  unde  nu  avem o  echipare  tehnico-edilitară  gândită  şi 
propusă spre dezvoltare. Sunt argumente pentru care eu nu o să fiu de acord cu planul 
urbanistic zonal pentru că practic este ca un exemplu cum nu trebuie să se dezvolte o 
zonă. Consider că este o pată pe dezvoltarea actuală a municipiului Alba-Iulia."

Iese din sală domnul consilier Sandu Cornel Stelian.
Bărdaş Horia: "Mulţumesc. Să votăm cine este pentru."
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri Harda 

Doina şi Sandea Dorin Gheorghe.”
Mircea Hava: "Despre ce tot discutaţi acolo?"
Cimpoieş Pavel: "Despre PUZ-ul Alba-Miceşti."
Mircea Hava: "Aţi avut avizul de la minister, de la comisie. A intrat repede şi 

toată lumea a spus că este excepţional. Acum trebuie să vă spun că dacă toată comisia 
de arhitecţi de la Bucureşti sunt aşa cum a spus doamna arhitect. Dar dacă ei sunt aşa 
care au dat avizul fără nici o problemă. Şi atunci vine treaba asta. Eu mulţumesc 
consilierilor că apreciaţi munca şi avizul comisiei sau comisia de la minister a fost o 
comisie de portari sau de şoferi, şi apreciez şi profesionalismul doamnei arhitect."

Harda Doina: "Comisia nu cred că cunoaşte cum s-a materializat acest PUZ. La 
acest lucru m-am referit domnule primar. Deci una e PUZ-ul care se avizează acum şi 
alta  ce  este  în  teritoriu  modificat  prin  n  PUD-uri.  Dar  în  virtutea  obişnuinţei 
dumneavoastră întoarceţi şi răstălmăciţi orice. Nu se poate aşa."

Mircea  Hava:  "Nu se  poate  dar  dumneavoastră  veniţi  şi  îi  beşteliţi  pe  toţi 
colegii domneavoastră. Se poate?"

Harda Doina: "Dumneavoastră nu daţi dreptul la nimic. Nici măcar la critică. 
Nu mai suportaţi nici o observaţie, nici o critică. De nici un fel. Lăsaţi. Vă doare 
sufletul. Da. Care au nenorocit oraşul acesta domnule primar."

Bărdaş  Horia:  "V-am  dat  cuvântul  doamna  Harda.  Am  eu  cuvântul  acum. 
Urmează punctul 15.

S-a adoptat Hotărârea nr. 108/2008



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

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

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

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

Bărdaş Horia: “Dacă nu sunt întrebări supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 109/2008

16. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 18/176/2005.
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.”
Bărdaş Horia: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 110/2008

 17. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 1487/176/2006.
 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.”
Bărdaş Horia: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 111/2008

          18. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 2423/107/2007.
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 acest proiect de hotărâre şi avem obiecţiuni în 



privinţa adoptării acestuia.”
Bărdaş Horia: “Dacă sunteţi de acord supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 112/2008

 19. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 5674/176/2007. 
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.”
Bărdaş Horia: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 113/2008

         20. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 2397/176/2007.
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.”
Bărdaş Horia: “Dacă nu sunt obiecţiuni  supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentrui şi o abţinere Harda 

Doina.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 114/2008

21. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 1311/2007.
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 acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni 

în privinţa adoptării acestuia.”
Se dă cuvântul d-nei consilier Pop Monica care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu 
publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor. 



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

Bărdaş Horia: “Dacă nu sunt obiecţiuni, supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru neînsuşire.” 

S-a adoptat Hotărârea nr. 115/2008

22. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 3975/176/2007.
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 acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni 

în privinţa adoptării acestuia.”
Bărdaş Horia: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru neînsuşire.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 116/2008

23. Parcelarea unui imobil (teren) situat  în Alba-Iulia, str. Emil Racoviţă, nr. 
12.

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

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

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

Bărdaş  Horia:  “Dacă  nu  sunt  obiecţiuni  supun  la  vot  prezentul  proiect  de 
hotărâre.

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17  voturi pentru şi 2 abţineri Harda 
Doina şi Sandea Dorin Gheorghe.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 117/2008

24. Parcelarea unui imobil (teren-păşune) înscris în CF nr. 425 Alba-Iulia.
Se dă cuvântul d-nei Groza Aurica care prezintă proiectul de hotărâre precum 

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

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”



Bărdaş Horia: “Dacă nu sunt obiecţiuni supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 118/2008

25. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Oarda de sus şi înscrierea dreptului 
de proprietate  a municipiului Alba-Iulia asupra Şcolii generale din Oarda de Sus.

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

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

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

Bărdaş Horia: “Dacă nu sunt obiecţiuni  supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 119/2008

26.  Însuşirea  documentaţiei  tehnice  de  parcelare  pentru  un  imobil  (spaţiu 
comercial) situat în Alba-Iulia, str. Arieşului, bl. 227.

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

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

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

Bărdaş Horia: “Dacă nu sunt obiecţiuni, supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi o abţinere Harda 

Doina.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 120/2008

27.  Înscrierea dreptului  de proprietate  a  municipiului  Alba-Iulia  -  domeniul 
publi - asupra imobilului (Bazin Olimpic).

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

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

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



obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Bărdaş Horia: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptata Hotărârea nr. 121/2008

28. Transmitere, fără plată, în proprietatea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române - 
Parohia Cetate II Alba-Iulia a unui imobil (teren) situat în Alba-Iulia, str. Energiei, nr. 
2A.

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

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

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

Bărdaş  Horia:  “Dacă  sunteţi  de  acord  propun  aprobarea  acestui  proiect  de 
hotărâre.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 122/2008

29. Aprobarea unui schimb de imobile (terenuri)  între Consiliul local Alba-
Iulia şi Consiliul Judeţean.

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.”

Bărdaş Horia: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptata Hotărârea nr. 123/2008

30. Parcelarea unor imobile (terenuri) situate în Alba-Iulia, B-dul Ferdinand I, 
nr. 63 şi 63A în vederea restituirii conform Legii nr. 10/2001.

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

Baco Mihai: “Comisia a cerut amânarea.”
Bărdaş Horia: “Dacă nu mai sunt întrebări supun la vot amânarea acestuia.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru amânare.”



31. Aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în 
Alba-Iulia, str. Eleşteului, nr. 16A.

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 nu a avizat  acest proeict de hotărâre şi  avem obiecţiuni 
în privinţa adoptării acestuia.”

Maier Eugen: "A fost respins de comisie."
Bărdaş Horia: "Discuţii. Cine este pentru respingerea acestui proiect. Numai 

puţin că este domnul aici."
Domnul Căldăraru: "În legătură cu acel contract cum trebuie procedat. Că de la 

expertul de acolo de jos m-a trimis de la unul la altul. Nu ştiu ce act mai trebuie la 
dosarul respectiv. Vreau să-mi fac mutaţia. Am făcut expertiza topografică, evaluarea 
casei. Acum nu ştiu ce mai încurcă de 2 luni încoace."

Bărdaş Horia:  "Singura discuţie  în comisia  domeniului  public  a  fost  pentru 
preţ. De aceea vă rog discuţii pe această temă."

Mihai Pripon: "Dacă îmi permiteţi în comisie a fost vorba de faptul că nu se 
poate  trece  la  vânzare  pentru  că  respectiva  construcţie  a  fost  ridicată  fără  forme 
legale."

Domnul Căldărar: "A fost ridicată de ani de zile şi eu am mai ridicat ceva, am 
mai renovat-o, am mai făcut o cameră."

Maier Eugen: " Nu putem să aprobăm o vânzare pentru ceva ce nu există în 
acte."

Domnul Căldărar: "Deci proprietatea este a mea. Problema este că pe timpul 
respectiv nu erau acte. Era o casă mai mică, am renovat-o."

Maier Eugen: "Nu vă supăraţi în acte nu există."
Domnul Căldărar: "Adică?"
Maier Eugen: "Nu există autorizaţie de construire. Nu există clădire acolo."
Domnul Căldărar: "Eu am făcut expertiza topografică."
Maier Eugen: "Mă lăsaţi să vorbesc. Există autorizaţie pe clădire?"
Domnul Căldărar: "Am fost să o iau şi mă trimite de la unul la altul."
Maier Eugen: "Eu vă întreb la ora actuală există autorizaţie pe clădire?"
Domnul Căldărar: "Unde trebuie să o fac?"
Maier Eugen: "Nu mă întrebaţi pe mine. Eu vă spun că înainte de a o ridica 

dumneavoastră trebuia să aveţi autorizaţie de construire. Nu o aveţi. Deci clădirea în 
acte nu există. Noi nu putem vinde ce nu există."

Domnul Căldărar: "Şi în legătură cu preţul nu poate să fie mai mic că totuţi 
2000 de euro plus TVA?"

Abrudeanu Mircea: "Noi vrem să te ajutăm dar văd că dumneata..."
Maier Eugen: "Scuzaţi-mă la 14 euro pe metru pătrat încă n-am mai văzut în 

Alba-Iulia. Vreţi cadou?"



Domnul Căldărar: "Cadoul mi s-a dat în urmă cu 25 de ani: o pereche de cătuşe 
şi câteva bastoane în cap. Astea mi le-aţi dat în urmă cu 25 de ani. Ce cadou să-mi 
daţi dacă eu cumpăr?"

Baco Mihai: "Nu ai zis că vrei ceva mai ieftin?"
Domnul  Căldărar:  "Păi  vreau  ceva  mai  ieftin  de  ce  să  nu  insist?  Nu?  E 

pământul meu, e casa mea. Problema e dacă se poate. Vreau să o cumpăr."
Baco Mihai: "Păi dacă e pământul tău de ce n-ai acceptat?"
Domnul Căldărar: "Ce ţigan din ţigănime are acte?"
Baco Mihai: "Au."
Domnul Căldărar: "Puţini la număr."
Besoiu Petru: "Au şi n-au."
Domnul Căldărar: "Totuşi eu aş vrea să îmi fac un contract. De ce mă încurcă 

toată lumea? Mă trimit de la unul la altul că îmi trebuie proiect la casă."
Bărdaş Horia: "Noi comisia am cerut o expertiză din partea Primăriei."
Maier  Eugen:  "Domnul  trebuie  să-şi  rezolve prima dată  problema locuinţei 

după aceea să poată să ceară terenul."
Domnul Căldărar: "De acord."
Rotar Marius: "Domnule primar, eu cred că singura modalitate de a fi ajutat 

dumnealui sau şi alţii care sunt în aceeaşi situaţie e să hotărâm prin Consiliu local să 
vindem la licitaţie publică dar în care ei să nu se bage unii peste alţii."

Cornea Vasile: "Păi dacă e publică."
Rotar Marius: "Domnule în care ei să se înţeleagă, să nu se bage unii peste 

alţii,  să le vindem la licitaţie publică terenul pentru că-i  legal,  intră cu terenul  în 
legalitate după care le notificăm locuinţele care le au. E singura modalitate."

Domnul Căldărar: "Nu au toţi ţiganii bani."
Rotar Marius: "Fără licitaţie publică nu o să le putem vinde."
Besoiu Petru: "Dacă vrem să le rezolvăm există o singură modalitate.  Ce-a 

făcut  e  prescris  de nu ştiu  când,  că şi-a  făcut  o bucătărie.  De constatat  ce  există 
efectiv la faţa locului şi aceea să facă obiectul."

Abrudeanu Mircea: "Trebuie expertiză."
Besoiu Petru: "Eu vorbesc de construcţia pe care nu are nimic."
Rotar  Marius:  "Păi  nu  ai  cum  să-i  dai  acte  că  nu  are  terenul.  Haideţi  să 

înţelegem că e un cerc vicios. Nu poţi să-i dai pe construcţie că n-are teren, nu poţi 
să-i vinzi terenul pentru că n-are construcţia. Ea există în realitate dar nu figurează."

Besoiu Petru: "Construcţia aceea care nu apare în acte este real edificată."
Maier Eugen: "Îi trebuie acte pe ea asta e toată problema."
Besoiu Petru: "Se constată că ea există şi aşa construcţia din punct de vedere al 

sancţiunii  este prescrisă de nu ştiu când. Să fim corecţi  şi  aceea va face obiectul 
vânzării şi pe urmă terenul."

Bărdaş Horia: "Hai să vedem cine este pentru vânzarea prin negociere directă a 
terenului."

Maier Eugen: "Eu propun să amânăm până se clarifică proprietatea."
Mircea Hava: "Suntem într-o zonă pe care toată lumea o ştie. Să nu-mi zică 

cineva că nu o cunoaşte pentru că zona aceea este de o mie de ani. Noi am făcut acolo 
toate ridicările.Am măsurat tot, tot. Am încercat să rezolvăm problema şi să facem o 



chestiune de împroprietărire. Nu se poate. Nici o lege. Atât Partida Romilor şi Partida 
Pro Europa cu toate partidele lor nu au fost în stare să facă un proiect de hotărâre prin 
care în zonele în care se constată că fiecare este acolo măcar să-i împroprietărim. Am 
văzut şi acte de împroprietărire. E de la bunicul lui bunicu. Ei n-au făcut niciodată o 
trecere de la unii la alţii. Şi simt cei care stau acolo. El are acolo o casă pe 82 mp. 
Este singurul care pe banii lui, de unde i-a avut, cum i-a muncit şi-a făcut ceva. E 
singurul pe care l-a interesat. Pe alţii altceva îi interesează: când le daţi? Eu mi-am 
făcut datoria şi am pus proiectul de hotărâre la consiliu şi nu vreau să vă influenţez. 
Dar haideţi să găsim o soluţie măcar pentru cei care se agită ca domnul în speţă."

Groza Aurica: "Deci dacă nu are acte situaţia este puţin diferită pentru că există 
o diferenţă între cea dinainte de 90 şi cea după 90. Pentru că s-a schimbat şi la oficiul 
de  cadastru.  Îi  notează  doar  pe  bază  de  autorizaţie.  Domnul  îşi  poate  face  ca să 
dovedească  o acţiune în instanţă."

Mircea Hava: Chiar dacă cumpără de la noi şi se aprobă nu-i va da nimeni CF 
dacă nu are autorizaţie de construcţie."

Groza  Aurica:  "Sau  se  constată  la  instanţă  că  are  construcţia  pe  terenul 
respectiv şi pe urmă îşi poate obţine vânzarea directă."

Abrudeanu Mircea: "Domnule primar, domnilor colegi există şansa ca printr-o 
expertiză făcută de un expert se constată că această casă există şi se poate în baza 
acestei case să i se dea terenul de sub ea."

Baco  Mihai:  "Ca  să  putem  să-i  vindem  terenul  ar  trebui  o  acţiune 
judecătorească prin care să se constate  că  el  a  construit  cu bună credinţă această 
locuinţă. În cazul procesului dacă se dovedeşte buna credinţă, se va face o expertiză, 
se va da un număr topografic şi se va face întăbularea casei. După aceea urmează să 
discutăm vânzarea terenului. Noi am pus un pic carul în faţa boilor."

Opincariu Constantin: "Şi dacă vindem întâi terenul?"
Baco Mihai: "Nu se poate."
Bărdaş Horia: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot amânarea  acestuia până 

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

32.  Aprobarea asocierii   dintre  Consiliul  local  al  municipiului  Alba-Iulia şi 
Direcţia Silvică 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 pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

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

Bărdaş Horia: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot prezentul proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 124/2008



33. Aprobarea prelungirii termenului contractului de asociere nr. 24313/2007 
încheiat între Consiliul local al municipiului Alba-Iulia şi SC Sport Arena 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 acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni 
în privinţa adoptării acestuia.”

Bărdaş Mihai: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea acestui proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi  2 abţineri Harda 

Doina şi Sandea Dorin.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 125/2008

34. Aprobarea încetării contractului de asociere nr. 23959/2006 încheiat între 
Consiliul local al municipiului Alba-Iulia şi SC Multilink SRL.

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

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

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

Bărdaş Horia: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea  acestui proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 126/2008

35. Aprobarea asocierii dintre Consiliul local al municipiului Alba-Iulia şi SC 
Rekord SRL.

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.”

Bărdaş Horia: “Dacă  sunt întrebări supun la vot aprobarea acestui proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 127/2008



36.  Aprobarea  concesionării  unui  imobil  (teren)  situat  în  Alba-Iulia,  str. 
Bucireşti, nr. 20.

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

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

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

Bărdaş Horia: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea  acestui proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi o abţinere Harda 

Doina.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 128/2008

37.  Aprobarea  încheierii  unui  act  adiţional  la  contractul  de  asociere  nr. 
8482/2008 încheiat între Consiliul local Alba-Iulia şi SC Media Young SRL.

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

Maier Eugen: "Comisia a propus respingerea acestui proiect."
Bărdaş  Horia:  “Dacă   nu  sunt  întrebări  supun  la  vot  respingerea  acestui 

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 129/2008

38.  Revocarea  HCL  nr.  231/2005  şi  darea  în  folosinţă  gratuită  Consiliului 
Judeţean Alba a imobilului Centrala Termică nr. 6.

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

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

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

Bărdaş Horia: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea  acestui proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 130/2008

39. Darea în folosinţa gratuită către Societatea de Transport Public SA Alba-
Iulia a unor imobile (terenuri).

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

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



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

Besoiu Petru: "Intenţia este lăudabilă. Ce doreşte STP să facă special în zona 
gării? Nu cred că trebuie să vă explic cum arată autogara din Alba-Iulia. Eu cel puţin 
nu pot  să fiu de acord până când nu ştim măcar o intenţie de amenajare în zona 
autogării. Nu cuprinde integral şi autogara după ştiinţa mea."

Mihai Pripon: "Domnul consilier este un PUD aprobat de luna trecută."
Baco Mihai: "Staţia de la spital este cea care este acuma sau alta?"
Maier Eugen: "Cea care este acuma."
Baco Mihai: "Aş avea o propunere. Noi nu ştim dacă peste douăzeci de ani va 

fi tot a STP-ului sau a societăţii care va veni în locul ei."
Besoiu Petru: "Nu există un PUD care să rezolve toată zona. Special mă refer 

la  zona autogării  care  face  obiectul  proiectului  de hotărâre.  Întotdeauna am mers 
invers. Logic. S-a aprobat un PUD şi pe urmă eventual s-a procedat la concesiune, 
închiriere sau dare în folosinţă cu titlu gratuit. Dar nu cuprinde integral dacă vă uitaţi 
toată zona autogării." 

Bărdaş  Horia:  “Dacă  nu  mai  sunt  discuţii  supun  la  vot  amânarea  acestui 
proiect.”

“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru amânare şi 2 abţineri 
Cimpoieş Pavel şi Maier Eugen.”

40. Darea în folosinţa gratuită către Şcoala nr. 8 (Liceul Sportiv Alba-Iulia) a 
imobilului Centrala Termică nr. 17.

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

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

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

Mihai Pripon: "Este vorba de Centrala Termică 17 nu 19."
Bărdaş Horia: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea  acestui proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 131/2008

41. Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat, scoaterea din 
funcţiune, casarea şi valorificarea unor mijloace fixe.

 Se dă cuvântul d-lui Popa Manole 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.”

Besoiu  Petru:  "Aici  scrie  la  art.  2  din  suma  rezultată  din  valorificarea 
mijloacelor fixe menţionate la art. 1, se vor achiziţiona materialele necesare realizării 



unei tribune ce urmează a fi amplasată în partea de est a terenului de fotbal nr. 2 de la 
stadionul  Cetate.  Deci  zice  că  din suma rezultată  din valoarea tribună principală, 
teren 1, teren 2, pista de atletism se va face o tribună. Unde?"

Bărdaş Horia: "S-a mutat la stadionul 2 din Cetate."
Besoiu Petru: "Bun şi?"
Paul Voicu: "Aia se casează şi se valorifică."
Besoiu Petru: "Dar prin casare nu obţi nimic. Casarea e una şi valorificarea e 

alta. Două chestii diferite."
Bărdaş Horia: "Nu o putem muta în partea cealaltă şi atunci se face o nouă 

tribună în partea de est."
Besoiu Petru: "Asta o fi figurat dar dacă bine îmi aduc aminte asta a fost în 

obligaţia să amenajeze tribuna."
Bărdaş Horia: "Dar a adus-o."
Besoiu Petru: "Ba nu a adus-o."
Bărdaş  Horia:  "Domnul  Besoiu  dacă  îmi  permiteţi.  Tribuna  a  fost  adusă, 

montată dar locul ei nu este bun unde a fost montată. În partea cealaltă nu încape ca 
mărime."

Besoiu  Petru:  Şi  atunci  dacă  e  montată  scoateţi  art.  2  afară,  nu  le  mai 
amestecaţi."

Hondola Liviu: "Zice că din banii rezultaţi din scoaterea din funcţiune, casarea 
şi valorificarea se vor lua materialele pentru tribună. Din 5 lei fac o tribună?"

Besoiu Petru:  "Din 5 lei  fac o tribună de 50 de lei.  Hai  să nu mai scriem 
prostii."

Paul Voicu: "E vorba de sute de milioane. Ascultă-mă am fost şi am evaluat-o 
cu cei de la Remat."

Hondola Liviu: "Poate ne mai şi rămân ceva. Vă doresc succes."
Paul Voicu: "Ce succes? Am cântărit-o."
Bărdaş Horia: “Nu o putem muta în partea cealaltă pentru că e prea mare.”
Besoiu Petru: "Nu mai explicaţi că eu am încheiat.”
Creţu Simion: “Dar celelalte trei poziţii: teren de fotbal 1, 2 şi pista de atletism. 

Zice  că  din  suma  rezultată  din  valorificarea  mijloacelor  se  cumpără  materiale. 
Acestea ce sunt? Iarba? Ce valoare aduce iarba?”

Besoiu Petru: “Aşa este formulat art. 2 încât că-i hazliu. Înseamnă că şi din 
cele trei terenuri se valorifică iarba.”

Bărdaş Horia: “Spuneţi doamna Harda.”
Harda Doina: “Şi partea hazlie este că ele nu mai există deja de mult că e molul 

în locul lor. Şi după câţi ani venim să discutăm de ele?”
Besoiu  Petru:  “Casarea  nu  înseamnă mutarea  dintr-o  parte  în  alta.  Casarea 

esteo procedură contabilă,ştiţi dumneavoastră.”
Bărdaş  Horia:  “Dacă  nu  mai  sunt  discuţii  supun  la  vot  aprobarea   acestui 

proiect.” 
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 6 

abţineri  Abrudeanu  Mircea,  Besoiu  Petru,  Creţu  Simion,  Hondola  Liviu,  Pleşa 
Gabriel, Sandea Dorin Gheorghe.”



S-a adoptat Hotărârea nr. 132/2008

42. Conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Alba-Iulia unor 
persoane cu merite deosebite.

Se prezintă proiectul de hotărâre precum şi referatul.
Se dă cuvântul d-nei consilier Pop Monica care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu 
publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor. 

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

Abrudeanu Mircea: “Să înţeleg că sunt primarii oraşelor înfrăţite şi 4 veterani de 
război.”

Bărdaş  Horia:  “Dacă  nu  mai  sunt  discuţii  supun  la  vot  aprobarea   acestui 
proiect.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 133/2008

43.  Acordarea  avizului  consultativ  pentru  candidaţi   declaraţi  reuşiţi  la 
concursul  pentru  ocuparea  funcţiilor  de  director  şi  director  adjunct,  organizat  de 
Inspectoratul Şcolar al judeţului Alba.

 Se dă cuvântul d-nei Georgeta Rânghet care prezintă  proiectul de hotărâre şi 
raportul de specialitate.

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

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

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

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

Bărdaş Horia: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea  acestui proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 134/2008

44.  Majorarea  contribuţiei  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia  la 
Asociaţia “Fotbal Club Unirea 1924” în anul competiţional  2007-2008.

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



raportul de specialitate si adresa nr. 90/11,03,2008 a SC Fotbal Club Unirea 2006 SA.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Cornea Vasile care prezintă raportul de avizare 

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

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

Bărdaş Horia: “Propun punctul 44 privind majorarea contribuţiei Consiliului 
local al municipiului Alba-Iulia la Asociaţia “Fotbal Club Unirea 1924” pe semestrul 
I al anului 2008. Să vă spun şi de ce. Pentru că au câştigat mai multe meciuri şi nu 
avem mai nici bani să plătim transportul juniorilor şi al copiilor. Avem 7 juniori la 
loturile naţionale şi 6 grupe de copii. E foarte greu să-i ţinem şi după părerea mea 
rămâne Consiliul local printre puţinii care mai ajută fotbalul.”

Besoiu Petru:  “Dar aţi  spus aici  majorarea contribuţiei  Consiliului  local   la 
Asociaţia  “Fotbal  Club  Unirea  1924”.  Nu  ştiu  dacă  e  termenul  corect.  Ar  trebui 
majorarea cotizaţiei.”

Bărdaş Horia: “Scrie majorarea contribuţiei pe anul competiţional 2007-2008.”
Besoiu Petru: “Atunci de ce aţi scos o hotărâre a consiliului de administraţie 

sau ce aţi scris aici? Scrieţi vă rog noul acord după mărirea acestui aport.”
Cornea Vasile: “Copiii, juniorii nu au cu ce se deplasa. Trebuie să le plătim 

transportul.”
Rotar Marius: “Treceţi la vot în forma asta, în forma prezentată.”
Besoiu Petru: “Cine este de vină că nu aţi înglobat totul într-o formă corectă, 

cu termeni corecţi.”
Bărdaş Horia: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea  acestui proiect cu 

amendamentul domnului Besoiu şi cu suma de trei miliarde.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri Harda 

Doina şi Sandea Dorin Gheorghe.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 135/2008

45. Aprobarea folosirii decătre Asociaţia arhitecţilor din judeţul Alba a unui 
spaţiu situat în Alba-Iulia, Pasaj Unirea-Centru.

 Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă  proiectul de hotărâre 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.”

Bărdaş Horia: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea  acestui proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 136/2008



46.  Darea  în  folosinţă  gratuită  Asociaţiei  Filantropia  Ortodoxă Alba-Iulia  a 
unui  imobil  (teren)  situat  în  Alba-Iulia,  parcareadelângă  Casa  de  Cultură  a 
Sindicatelor.

 Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă  proiectul de hotărâre 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.”

Maier Eugen: “Aş dori să fac precizarea că e vorba de un teren de 150 şi nu de 
110 mp.”

Bărdaş Horia: “Dacă nu sunt discuţii supun la vot aprobarea  acestui proiect.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 137/2008

47.  Acordarea  tichetelor  cadou personalului  din  învăţământul  preuniversitar 
prin centrele bugetare din municipiul Alba Iulia.

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

Mircea Hava: “După lupte seculare am găsit soluţia. Am vorbit mai puţin şi am 
lucrat mai mult.”

Bărdaş  Horia:  “Dacă  nu  mai  sunt  discuţii  supun  la  vot  aprobarea   acestui 
proiect.”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 138/2008

48. Conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” d-lui Nicolae Furdui Iancu.
 Se prezintă proiectul de hotărâre .
Bărdaş Horia: “ Eu am o propunere: dacă tot îi dăm titlul lui Nicolae Furdui 

Iancu sâ-I dăm şi lui Ioan Bocşa.”
Bărdaş Horia: “Avizul comisiei?”
Pop Monica: “N-a fost la comisie.”
Maier Eugen:” Dacă n-a fost la comisie e problemă. Propun sâ-l amânăm.”
Cimpoieş Pavel: “Domnul Furdui Iancu ori de câte ori a fost să facă o acţiune 

către Alba-Iulia a fost mercantilist. Cât îmi daţi, cât nu-mi daţi, nu cânt. Alţi cântăreţi 
cum  au  fost  Puiu,  Ionuţ  Fulea  au  cântat  pentru  zilele  municipiului.  Pentru  oraş 
vorbesc nu pentru chestii politice.”



Cornea  Vasile:  “Când  am făcut  o  propunere  cu  Tudor  Gheorghe,  un  actor 
mare, un cântăreţ mare, trubadurul neamului românesc nu aţi fost de acord să-l faceţi 
cetăţean de onoare.”

Bărdaş Horia: “Şi el a cântat pe bani.”
Creţu Simion: “Fiecare om indiferent de cariera pe care o are face munca pe 

bani. Că mai face şi excepţii aia e alceva.”
Pop Monica: “Haideţi să-l amânăm.”
Sîrbu Constantin: “Nu cred că e bine pusă problema când e vorba de Furdui, 

Bocşa, Veta sau Ionuţ. Indiferent că vin pe bani, că vin gratis. Vreau să vă spun că 
nici noi nu facem gratis ce facem aici. Este o profesie a lor. Sunt unii dintre marii 
artişti  ai  neamului  nostru.  Că  ordinea  în  care  îi  vom face  cetăţeni  de  onoare  ai 
oraşului nostru va fi una va fi alta noi nu putem să punem în discuţie meritele lor la 
ora actuală. Deci părerea mea este că trebuie să analizăm mult mai profund această 
propunere şi să ne gândim în primul rând că Bocşa, Fulea, Veta, Furdui  duc peste tot 
unde trec în ţară şi peste hotare numele acestui neam. Nu ştiu dacă e bine pe toţi o 
dată sau ţinând cont de vârstă,  de ierarhia în care au fost lansaţi  pe scena patriei 
noastre dar meritele lor sunt incontestabile.”

Pop Monica: “Fără să contestăm meritele lui Furdui Iancu propun să amânăm 
până luna viitoare când va intra şi în comisie şi nu va mai fi nici o problemă.”

Baco Mihai: “Dar dacă vorbim de valoare nu ştiu cine ar putea să discearnă 
dintre noi care e mai valoros.”

Sîrbu Constantin: “Publicul.”
Baco Mihai: “Nicu Fărcaş care oricum e pe un piedestal mai înalt de exemplu 

abia anul trecut a fost făcut cetăţean de onoare al Clujului.”
Sîrbu Constantin: “Noi avem aici 3, 4 sau 5 oameni care sunt lansaţi în genul 

respectiv şi ne-au făcut cinste.”
Baco Mihai: “Atunci eu aş pune problema de ce nu l-aţi făcut pe Ion Lăncrăjan 

post mortem?”
Abrudeanu Mircea: “I s-a dat numele centrului de cultură.”
Sîrbu Constantin: “Vă rog să nu ridicaţi problema politicului pentru că atunci şi 

eu aş putea spune că dacă nu era liberal nu semnaţi proiectul de hotărâre.”
Besoiu Petru: “Ba poate că-l semnam.”
Sîrbu Constantin: “De aceea trebuie să eliminăm latura aceasta şi să-l discutăm 

pe artistul Furdui Iancu.”
Opincariu Constantin: “Vreau să spun că Furdui Iancu merită şi pentru acest 

motiv să fie cetăţean de onoare pentru că este din Alba-Iulia şi nu a plecat din Alba, a 
rămas aici.”

Hondola Liviu:  “Eu zic  că  nu ar  trebui  să  motivăm prin faptul  că  Nicolae 
Furdui  Iancu nu a cântat în Alba numai pentru bani. În primul rând este afacerea lui, 
din ea trăieşte. Noi trebuie să ne gândim că este o personalitate în Alba-Iulia. Şi eu 
zic că dacă s-a dezbătut aici de fiecare în parte problema aceasta e foarte bine pentru 
că e un om valoros. Să stăm să ne gândim fiecare 20 de secunde şi după aceea să 
ridicăm mâna după cum ne lasă sufletul.”

Popa Pavel:  “Am tot respectul faţă de Furdui Iancu şi ca să împăcăm toate 
sufletele eu aş zice să amânăm până luna viitoare şi să-l aducem şi pe Puiu şi pe 



Fulea.”
Hondola Liviu: “Domnul Popa zice foarte bine. Dar vreţi  toţi  odată. Astăzi 

unu, mâine altul. Am început cu unul.”
Bărdaş Horia: “Care e problema dacă sunt luna viitoare toţi?”
Hondola Liviu: “Domnule primar dumneavoastră ce părere aveţi?”
Mircea Hava:  “Ca să o spun pe cea dreaptă,  era  excepţional.  Făceam toată 

treaba odată, frumos, cu toţii şi ieşea o chestiune elegantă. Auzi Liviu ne cunoaştem 
dinainte decampanie electorală. Era frumos cu toată lumea odată. Eu îl apreciez ca 
om, restul nu mă interesează.”

Bărdaş  Horia:  “Dacă  nu  mai  sunt  discuţii  supun  la  vot  amânarea   acestui 
proiect.”

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

II. Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba-Iulia pe luna 
septembrie 2007.

Popa Pavel:  “Propun ca şedinţa de luna viitoare  să aibă loc în data de 29 
aprilie”.

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

III. DIVERSE

- Se  dă  cuvântul  doamnei  Anuţa  Şinar  care  prezintă  o  cerere  din  partea 
Clubului Sportiv Constructorul Alba-Iulia prin care solicită printr-o hotărâre 
de consiliu local scutirea de la plata impozitului.
Anuţa Şinar:  “Codul fiscal prevede că putem aproba scutirea de la plata 

impozitului pe cei care îşi folosesc terenurile şi clădirile în scop umanitar. Deci din 
punctul meu de vedere ei nu se încadrează în prevederile Codului fiscal şi aş vrea să 
le răspundem în sensul acesta: eu înţeleg să aibă o şcoală, un azil de bătrâni, orice 
folosit în scop umanitar dar nu o sală de sport în care merge lumea să-şi ia bilete , să 
facă tot ce vor dumnealor.”

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

- Bărdaş Horia: "Mai există o cerere din partea domnului Valentin Nedelcu 
prin  care solicită schimbareara repartiţiei   din  Ampoi I  cu o locuinţă  în 
strada Vânătorilor Bl. C1C.

Cornea Vasile: “Consiliul a aprobat o locuinţă pentru domnul Nedelcu. 
Acum vine la consiliu că nu-I de acord cu acea locuinţă.”

Mircea Hava: “Ştiţi situaţia domnului Nedelcu. Şi-a făcut-o cu mânuţa 
lui.”

Cornea vasile: “Înainte făcea scandal că nu poate să urce la etaj.”
Ulterior îşi retrage cererea.



-     Bărdaş Horia: "Avem o cerere din partea Clubului Columbofil  care solicită o 
suprafaţă de 5000 mp pentru a construi  un club columbofil precum şi o parcare.

Bărdaş  Horia:  “Propun  dacă  sunteţi  de  acord  repartizarea  cererii  către 
compartimentele specializate.”

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

- Se dă cuvântul doamnei Călin Hedviga.
Călin Hedviga: “Am xeroxat hotărârea consiliului local nr. 353/2007. La 

art.  6  dumneavoastră  aţi  aprobat  construire  locuiţă  familială  în  Alba-Iulia,  str. 
Avântului. Este vorba de un teren proprietate privată aflată în faţa unui tronson unde 
e biserica părintelui Pleşa. Aceea agresiv în intersecţie. Peste acest teren s-a aprobat 
o locuinţă familială. Toţi locatarii vin şi contestă şi pun în discuţie anularea tuturor 
actelor emise până acum.”

Bărdaş Horia: “Ce propun domnii de la comisia de urbanism?”
Călin  Hedviga:  “Cererea  e  făcută  de  Uniunea  Naţională  a  Baroului  din 

România prin cabinet avocat Daniel Diana.”
Mircea Hava: “Doamna arhitect explicaţi-ne mai pe înţeles.”
Călin  Hedviga:  “Pe  strada Avântului  unde  ebiserica  ortodoxă.  Pe partea 

cealaltă se află un bloc. Între bloc şi trotuar a fost restituit un teren pe legea 10 
pentru care avem un PUD aprobat pentru locuinţă familială. Toţi cei de la bloc sunt 
împotriva construcţiei acestei case.”

Creţu Simion: “Aceştia erau împotrivă invers.”
Mircea Hava: “Cât e suprafaţa?”
Călin Hedviga: “Cred că 218.”
Harda Doina: “V-am spus atunci că nu se respectă distanţele sanitare şi că 

nu e bine să se aprobe PUD-ul.”
Creţu Simion: “Oricum facem ajungem în instanţă.”

Bărdaş Horia:  “Propun dacă sunteţi  de acord ca şi  comisia de urbanism să 
analizeze.” 

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

- Bărdaş Horia: " Mai avem la diverse încă o cerere referitoare la întocmirea 
PUZ-urilor."
Călin Hedviga: "Este vorba despre o cerere de anulare a suprafeţei de 10000 
mp ca element de întocmire a planurilor urbanistice zonale.

        Besoiu Petru: “Nu putem s-o analizăm aşa în fuga calului.  Trebuie să o 
discutăm în şedinţa de luna viitoare. Să o reanalizăm mai atent în comisie.”

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

- Bărdaş  Horia:  "Avem    o  adresă  din  partea  Prefecturii  de  revocare  a 
hotărârii de asociere  cu Iris Garden.
Bărdaş Horia: “Propun dacă sunteţi de acord cu menţinerea hotărârii.”
“Fiind  supusă  la  vot  propunerea  a  fost  votată  cu  17  voturi  pentru  şi  2 



abţineri Harda Doina şi Sandea Dorin Gheorghe.”

- Bărdaş Horia: "Mai avem  din partea Instituţiei Prefectului nişte adrese de 
revocare a Hotărârilor Consiliului Local nr. 433/2007, nr. 424/2007, nr. 417/2007, 
nr. 48/2008, nr. 15/2008 şi nr. 47/2008.

Bărdaş  Horia:  "Supun  la  vot  dacă  sunteţi  de  acord  cu  menţinerea 
hotărârilor."

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

În mape a mai fost pusă  Nota de constatare având numărul de înregistrare 
10574/2008 cu ocazia controlului de fond efectuat de către Instituţia Prefectului - 
jud. Alba, în perioada 12. 02. 2008 - 16. 02. 2008.

Bărdaş Horia: „Dacă nu mai sunt şi alte materiale de prezentat şi punctele de 
pe ordinea de zi s-au epuizat atunci declar şedinţa închisă”.

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

Alba Iulia, 31 martie 2008

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, p. SECRETAR, 
             Consilier                                                                 
  Bărdaş Horia Mihai                                             Rânghet Georgeta       




