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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
MUNICIPIUL AIUD 
CONSILIUL LOCAL 

 
MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Aiud 
 din data de  17 noiembrie 2022, ora 14,00, cu prezența fizică a 

consilierilor locali, în sala Ion I.C. Brătianu a Primăriei Municipiului Aiud,  
conform art. 134, alin. 4 și alin. 5  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, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului  
Aiud  din data de  17 noiembrie, ora 14,00, cu prezența fizică a consilierilor locali, 
în sala Ion I.C. Brătianu a Primăriei Municipiului Aiud, conform art. 134, alin. 4 și 
alin. 5  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. Ședinţa a fost legal convocată prin Dispoziția nr. 506 din 
11.11.2022 emisă de Primarul Municipiului Aiud.  

 Doamna Elisabeta Manea, secretar general UAT Municipiul Aiud, 
arată că sunt prezenți fizic în sala de ședință un număr de 17 consilieri locali, d-
na Nistea Roxana  a solicitat participarea  la ședința de consiliul prin mijloace 
electronice, conectare pe sistemul audio video Zoom Cloude Meeting, cu 
posibilitate de exprimare a votului în condițiile  art. 137 alin.(1) potrivit căruia se 
consideră prezenţi la şedinţă consilierii locali care participă  prin utilizarea 
oricăror mijloace electronice. Lipsește domnul Dărămuș Bogdan care  a anunțat 
neparticiparea la această ședință (art. 137, alin. 5 din OUG nr. 57/2019). Ședința 
este legal constituită.   
 
 Preşedintele de şedinţă pentru luna noiembrie 2022  este doamnul 
consilier Otniel – Lucian Bande din partea PNL. 
 Participă la ședință doamna primar, doamna viceprimar, doamna secretar 
general UAT Municipiul Aiud, directorul executiv adjunct al Direcției Arhitectului - 
Șef, directorul executiv al Direcției Economice,  managerul Centrului Multicultural 
Liviu Rebreanu, directorul SPAPL, persoanele responsabile cu suportul tehnic al 
ședinței din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
 Din partea delegaților sătești sunt prezenți domnii: Barbu Victor, Hălălai 
Ioan,  Szekely Ladislau, Stâncel Cosmin, Precup Octavian, lipsă fiind d-na Sasu 
Mihaela și dl. Macarie Ieronim. 
 Președintele ședinței  supune la vot înregistrarea audio - video a ședinței 
care se votează cu 18 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. 
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Președintele ședinței acordă cuvântul doamnei primar pentru aprobarea 

ordinii de zi  și a ordinii de zi suplimentare (art. 135, alin. 7 din OUG nr. 57/2019) 
propunere care se votează cu 18 voturi pentru.  

Președintele de ședință acordă cuvântul doamnei Elisabeta Manea  
pentru aprobarea proceselor verbale ale ședințelor din luna octombrie  2022.  

- procesul verbal al ședinței extraordinare cu convocare de îndată a 
Consiliului Local Aiud din data de 7 octombrie  2022, care se votează cu 18 
voturi pentru; 

- procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Aiud din data de 
20 octombrie 2022, care se votează cu 18 voturi pentru; 

- procesul verbal al ședinței extraordinare cu convocare de îndată a 
Consiliului Local Aiud din data de 28 octombrie 2022, care se votează cu 18 
voturi pentru; 
           Președintele de ședință acordă cuvântul doamnei primar pentru 
prezentarea proiectelor înscrise pe ordinea de zi aprobată.   
 
          Se trece la dezbaterea proiectelor și problemelor înscrise pe ordinea de zi:  
 
           1. Proiect de hotărâre nr. 266 din 31.10.2022 privind însușirea 
documentației tehnice cadastrale de repoziționare, modificare suprafață și 
intabulare în cartea funciară, în domeniul privat al Municipiului Aiud a imobilului, 
înscris în CF nr. 94567 cu nr. CAD 94567, situat în Aiud, str. Simion Bărnuțiu, nr. 
16, jud. Alba.  

Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, III, V  și avizat favorabil.  
          Proiectul de hotărâre se votează cu 18 voturi pentru devenind HCL nr. 
268/2022. 
 
          2. Proiect de hotărâre nr. 267 din 02.11.2022 privind însușirea 
documentației tehnice cadastrale de intabulare în cartea funciară, în domeniul 
privat al Municipiului Aiud a imobilului înscris în CF nr. 74063 cu nr. top: 1371/1, 
1372/1, situat în Aiud, str. Simion Bărnuțiu, nr. 16, jud. Alba.   

Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr.  I, III, V și avizat favorabil.  
          Proiectul de hotărâre se votează cu 18 voturi pentru devenind HCL nr. 
269/2022. 
 
          3. Proiect de hotărâre nr. 268  din 02.11.2022 privind prelungirea 
termenului contractului de închiriere nr. 1/20.05.1998.  

Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr.  I, III și avizat favorabil.  
          Proiectul de hotărâre se votează cu 18 voturi pentru devenind HCL nr. 
270/2022. 
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 4. Proiect de hotărâre nr.269 din 04.11.2022 privind modificarea Anexei  
nr. 3A  din HCL nr.93/28.04.2022 privind stabilirea și aprobarea  impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul fiscal 2023 în Municipiul Aiud.  

Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, II, III, IV, V, VI  și avizat favorabil.  
          Proiectul de hotărâre se votează cu 18 voturi pentru devenind HCL nr. 
271/2022. 
 
 5. Proiect de hotărâre nr. 270  din 07.11.2022 privind modificarea tarifelor 
pentru transportul public local de persoane în Municipiul Aiud 

Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, III, V  și avizat favorabil.  
          Proiectul de hotărâre se votează cu 18 voturi pentru devenind HCL nr. 
272/2022. 
 
 6. Proiect de hotărâre nr.  271  din 07.11.2022 privind propunerea de 
atribuire în proprietate a unor terenuri, conform art. 36 din Legea fondului funciar 
nr. 18/1991, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare.  

Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, III și avizat favorabil.  
          Proiectul de hotărâre se votează cu 18 voturi pentru devenind HCL nr. 
273/2022. 
 
 7. Proiect de hotărâre nr. 272  din 08.11.2022 privind închirierea prin 
licitație publică deschisă a unui nr. de 2 parcele de teren, cu destinația de 
„parcări auto pentru autoturisme”, situate în municipiul Aiud, strada Unirii.  

Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, III, V  și avizat favorabil.  
          Proiectul de hotărâre se votează cu 18 voturi pentru devenind HCL nr. 
274/2022. 

 8. Proiect de hotărâre nr. 273 din  08.11.2022 privind îndreptarea erorii 
materiale cuprinsă în art. 2  a  Hotărârii nr. 173 adoptată de Consiliul Local al 
municipiului Aiud în ședința ordinară din data de 21 iulie 2022 pentru aprobarea 
documentației tehnice si a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul de 
investiții  „Modernizare sistem de scurgere ape pluviale și alei cartier Gheorghe 
Doja din Municipiul Aiud”.  

Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr.  I, III, V și avizat favorabil.  
          Proiectul de hotărâre se votează cu 18 voturi pentru devenind HCL nr. 
275/2022. 
 
 9.Proiect de hotărâre nr.274  din 08.11.2022 privind organizarea și 
desfășurarea evenimentului „Târgul de Crăciun” 2022  în municipiul Aiud.  

Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, II  și avizat favorabil.  
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          Proiectul de hotărâre se votează cu 18 voturi pentru devenind HCL nr. 
276/2022. 
      
 10. Proiect de hotărâre nr. 275 din 09.11.2022 privind aprobarea 
Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public de Interes Local 
Administraţia Patrimoniului Local, serviciul public cu personalitate juridică în 
subordinea Consiliului Local Aiud.  

Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, III  și avizat favorabil.  
          Proiectul de hotărâre se votează cu 18 voturi pentru devenind HCL nr. 
277/2022. 
 
 11. Proiect de hotărâre nr. 276 din 09.11.2022 privind aprobarea 
intabulării dreptului de proprietate privată asupra apartamentului nr. 1, situat 
administrativ în municipiul Aiud, str. Ştefan cel Mare, nr. 17, jud. Alba, înscris în 
CF nr. 84469-C1-U1, în favoarea lui Dochiță Aurel și Dochiță Susana, cu titlu de 
cumpărare.  

Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, III, V  și avizat favorabil.  
          Proiectul de hotărâre se votează cu 18 voturi pentru devenind HCL nr. 
278/2022. 
 
            12. Proiect de hotărâre nr. 280 din 09.11.2022 privind aprobarea 

Regulamentului de desfășurare a evenimentului  „Târgul de Crăciun" 2022 în 

municipiul Aiud.   

Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, II  și avizat favorabil.  
          Proiectul de hotărâre se votează cu 18 voturi pentru devenind HCL nr. 
279/2022. 
 
          13. Proiect de hotărâre nr. 281 din 11.11.2022 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici la faza P.T., actualizați noiembrie 2022 și a 
cheltuielilor aferente proiectului ”Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud”.  

Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, III, V  și avizat favorabil.  
          Proiectul de hotărâre se votează cu 18 voturi pentru devenind HCL nr. 
2802022. 
 
 14. Proiect de hotărâre nr. 282 din 11.11.2022 privind rectificarea 
bugetului local al Municipiului Aiud pentru anul 2022.  

Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, II, III, IV, V, VI  și avizat favorabil.  
           Proiectul de hotărâre se votează cu 18 voturi pentru devenind HCL nr. 
281/2022. 
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          15. Proiect de hotărâre nr. 283 din 16.11.2022 privind aprobarea 
documentaţiei tehnice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico - 
economici aferenți obiectivului de investiție “Extindere rețea de canalizare în 
zona case de vacanță Sloboda - Str. Abrudului, Municipiul Aiud”.  

Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, III, V   și avizat favorabil.  
           Proiectul de hotărâre se votează cu 18 voturi pentru devenind HCL nr. 
282/2022. 
 
          16. Proiect de hotărâre nr. 284 din 16.11.2022 privind însușirea 
documentației de identificare, parcelare și înscrierea în regim de carte funciară - 
prima înscriere a imobilului stradă, situat administrativ în Municipiul Aiud, loc. 
Aiudul de Sus, str. Dudului, jud. Alba, înscris în Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al Municipiului Aiud, publicat în MO 701 bis din 25.09.2002 
poziția 561, str. Dudului, jud. Alba.  

Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, III, V  și avizat favorabil.  
           Proiectul de hotărâre se votează cu 18 voturi pentru devenind HCL nr. 
283/2022. 
 
 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. 
 
 
 
 
Secretar general      Compartiment Elaborare Documente CL, 
 Elisabeta Manea    Corina Botaș     


