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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
MUNICIPIUL AIUD 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

MINUTA 
şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Aiud, cu 

prezența fizică, din data de    31 ianuarie 2023 
conform art. 134, alin. 3 lit. a 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 31.01.2023 cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Aiud din data de 31.01.2023 ora 14,30, 
Ședinţa a fost legal convocată prin Dispoziția nr. 24/27.01.2023 emisă de 

Primarul Municipiului Aiud.  
Doamna Manea Elisabeta secretar general UAT Municipiul Aiud arată că sunt 

prezenți la ședință  17  consilieri locali aflați în funcție, 16 consilieri prezenți în sala de 
ședință și un consilier conectat pe sistemul audio video Zoom Cloude Meeting cu 
posibilitate de exprimare a votului (Nistea Roxana), lipsind Dărămuș Bogdan – 
Nicolae și Alba Lucian - Cornel care au anunțat neparticiparea la această ședință (art. 
137, alin. 5 din OUG nr. 57/2019), ședința fiind legal constituită.   

Preşedintele de şedinţă pentru luna ianuarie 2023 este domnul consilier Lucian 
– Teofil Brădescu din partea PNL. 
 Participă la ședință doamna primar, doamna viceprimar, administratorul public, 
doamna secretar general, dl. Claudiu Boldor directorul Direcției Economice, d-na 
Delia Daniela Florea director adjunct Direcția Arhitect - Șef, directorul Centrului 
Multicultural Liviu Rebreanu Aiud, managerul interimar al Spitalului Municipal Aiud, 
directorul SPAPL, 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 de către toți cei 17 consilieri locali prezenți. 

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 17 consilieri locali. 
              
           Președintele de ședință acordă cuvântul doamnei primar pentru prezentarea 
punctelor înscrise pe ordinea de zi aprobată.   
          

1. Proiect de hotărâre nr. 21 din 26.01.2023 privind  aprobarea utilizării în anul 
2023, a excedentului bugetului local, bugetului autofinanțat integral sau parțial din 
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venituri proprii si bugetului din fonduri nerambursabile rezultat la încheierea 
exerciţiului bugetar 2022 şi al anilor anteriori. 

Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. 
I, II, III, IV, V, VI ale Consiliului Local Aiud fiind avizat favorabil. 
           Proiectul de hotărâre se votează cu 14 voturi pentru, 3 abțineri, devenind HCL 
nr. 22/2023. 
 
 2. Proiect de hotărâre nr.22 din 26.01.2023 privind aprobarea  bugetului  de 
venituri şi cheltuieli și a listei de investiții ale Serviciului Public Administrația 
Patrimoniului Local Aiud  pentru anul 2023.  

Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. 
I și III ale Consiliului Local Aiud fiind avizat favorabil. 
           Proiectul de hotărâre se votează cu 11 voturi pentru, 6 abțineri, devenind HCL 
nr. 23/2023. 
 
           3. Proiect de hotărâre nr.23 din 26.01.2023 privind aprobarea  bugetului  de 
venituri şi cheltuieli și a listei de investiții ale Centrului Multicultural Liviu Rebreanu 
Aiud - Direcție Municipală de Cultură pentru anul 2023.  

Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. 
I și II ale Consiliului Local Aiud fiind avizat favorabil. 
           Proiectul de hotărâre se votează cu 10 voturi pentru, 7 abțineri, devenind HCL 
nr. 24/2023. 
 

 4. Proiect de hotărâre nr. 24 din 26.01.2023 privind aprobarea Bugetului de 
Venituri şi Cheltuieli şi a listei de investiţii pentru anul 2023 ale  Spitalului Municipal 
Aiud.  

Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. 
I și IV ale Consiliului Local Aiud fiind avizat favorabil. 
           Proiectul de hotărâre se votează cu 14 voturi pentru, 3 abțineri, devenind HCL 
nr. 25/2023. 
 
 5. Proiect de hotărâre nr. 25 din 26.01.2023 privind aprobarea bugetului 
general al Municipiului Aiud pentru anul 2023.  
 Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. 
I, II, III, IV, V, VI ale Consiliului Local Aiud fiind avizat favorabil. 
           Proiectul de hotărâre se votează cu 10 voturi pentru, 7 abțineri, devenind HCL 
nr. 26/2023. 

 

 6. Proiect de hotărâre nr. 27 din 26.01.2023 pentru modificarea Anexei  nr. 10  
din HCL nr.93/28.04.2022 privind stabilirea și aprobarea  impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul fiscal 2023 în Municipiul Aiud, astfel cum a fost modificată și completată 
prin HCL nr. 327 din 22.12.2022.  
     Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. 
I,  II, III, IV, V, VI ale Consiliului Local Aiud fiind avizat favorabil. 
           Proiectul de hotărâre se votează cu 17 voturi pentru devenind HCL nr. 
27/2023. 
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 7. Proiect de hotărâre nr. 28 din 27.01.2023  privind neasumarea de către UAT 
Municipiul Aiud a  responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor 
- cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente 
Programului pentru școli al României, pentru perioada 2023-2026.  

Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. 
I, II, IV ale Consiliului Local Aiud fiind avizat favorabil. 
           Proiectul de hotărâre se votează cu 17 voturi pentru devenind HCL nr. 
28/2023. 
 

           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. 
 
 
 
 
Secretar general            Compartiment Elaborare Documente  
        Consiliul Local 
Elisabeta Manea                          Corina Botaș  


