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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
MUNICIPIUL AIUD 
CONSILIUL LOCAL 
 

 
 

MINUTA 
şedinţei extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local al 

municipiului Aiud, cu desfășurare în sistem la distanță/on line prin mijloace 
electronice, din data de  7 octombrie 2022, 

conform art. 134, alin. 4 și alin. 5, lit. a – a2 din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (art. 11 din Legea 

nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare) 

 
 
Încheiată azi 07.10.2022 cu ocazia desfășurării în sistem la distanță/on line 

prin mijloace electronice, fără prezența fizică a consilierilor locali în sala de ședință, 
conform art. 134, alin. 5, lit. a – a2 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Aiud din data de 07.10.2022 ora 12,15, 

Ședinţa a fost legal convocată prin Dispoziția nr. 463/06.10.2022 emisă de 
Primarul Municipiului Aiud.  

Doamna Felicia Cristea - consilier juridic cu delegare de atribuții pentru 
secretar general UAT Municipiul Aiud arată că sunt prezenți la ședință  14  consilieri 
locali - conectați pe sistemul audio video Zoom Cloude Meeting, cu posibilitate de 
exprimare a votului, lipsind Ursa Ionuț, Ciortea Liana, Nistea Roxana, Mărginean 
Gheorghe, Bogdan Ciprian  care au anunțat neparticiparea la această ședință  (art. 
137, alin. 5 din OUG nr. 57/2019). Ședința este legal constituită.   

Preşedintele de şedinţă pentru luna octombrie 2022 este doamna Adina 
Daciana Mihăilă din partea PNL. 
 Participă la ședință doamna primar Iulia Adriana Oana Badea, doamna 
viceprimar Helga Lorincz, doamna Felicia Cristea consilier juridic cu delegare de 
atribuții pentru secretar general, dl. Claudiu Boldor directorul Direcției Economice,    
d-na Delia Daniela Florea director adjunct Direcția Arhitect - Șef, persoanele 
responsabile cu suportul tehnic al ședinței din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului. 
 Președintele ședinței  supune la vot înregistrarea audio - video a ședinței care 
se votează cu 14 voturi pentru.  

Președintele ședinței, pe baza informării secretarului general al municipiului, 
solicită domnilor/doamnelor consilieri să declare dacă se află în situația unor conflicte 
de interese/incompatibilități ce fac obiectul ordinii de zi. 

 
Nu se declară conflicte de interese/incompatibilități. 
 

 Președintele de ședință acordă cuvântul doamnei primar pentru aprobarea 
ordinii de zi (art. 135, alin. 7 din OUG nr. 57/2019) propunere care se votează de 
către toți cei 14 consilieri locali, conectați la aplicația electronică Zoom. 
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           Președintele de ședință acordă cuvântul doamnei primar pentru prezentarea 
proiectelor înscrise pe ordinea de zi aprobată.   
       

  
1. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului “Înființarea unui centru 

de colectare prin aport voluntar, în Municipiul Aiud” și a cheltuielilor aferente acestuia, 
proiect propus la finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta 3 – Managementul deșeurilor, apel de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A.  

Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. 
I, III, V ale Consiliului Local Aiud. 

Comisiile de specialitate nr. I, III, V  au avizat favorabil proiectul. 
          Proiectul de hotărâre se votează cu 14 voturi pentru devenind HCL nr. 
225/2022. 
 
 2. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului "Construirea de insule 
ecologice digitalizate, în Municipiul Aiud" și a cheltuielilor aferente acestuia, proiect 
propus la finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta 3 – Managementul deșeurilor, apel de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B.  

Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. 
I, III, V ale Consiliului Local Aiud. 

Comisiile de specialitate nr. I, III, V au avizat favorabil proiectul. 
          Proiectul de hotărâre se votează cu 14 voturi pentru devenind HCL nr. 
226/2022. 
 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitare 
Colegiul National ”Titu Maiorescu” Aiud, jud. Alba”, inclusiv anexa privind descrierea 
sumară a investiției, în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență.  

Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. 
I, II, V ale Consiliului Local Aiud. 

Comisiile de specialitate nr. I, II, V au avizat favorabil proiectul. 
          Proiectul de hotărâre se votează cu 14 voturi pentru devenind HCL nr. 
227/2022. 
 
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și 
funcționare și Statului de funcții al Unității de Management a Proiectului 
’’TRANSPORT PUBLIC ECOLOGIC ÎN MUNICIPIUL AIUD, aprobate prin HCL nr.264 
din 12.11.2019.  

Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. 
I, III, V ale Consiliului Local Aiud. 

Comisiile de specialitate nr. I, III, V au avizat favorabil proiectul. 
          Proiectul de hotărâre se votează cu 14 voturi pentru devenind HCL nr. 
228/2022. 
 

 5. Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de cooperare între SC 
Georgia Catering SRL și Municipiul Aiud pentru organizarea evenimentului „Festival 
pe lac”, în perioada 08 – 09 octombrie 2022, în municipiul Aiud.  

Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. 
I, II ale Consiliului Local Aiud. 
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Comisiile de specialitate nr. I, II au avizat favorabil proiectul. 
          Proiectul de hotărâre se votează cu 14 voturi pentru devenind HCL nr. 
229/2022. 
 
 
Prezenta minută s-a încheiat în baza prevederilor art. 11 din Legea nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, este afişată la sediul Primăriei Municipiului Aiud și pe site-ul 
instituției. 
 
 
p. Secretar general           Compartiment Elaborare Documente  
Consilier juridic      Consiliul Local 
Felicia Cristea                    Consilier  Corina Botaș  
 


