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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
MUNICIPIUL AIUD 
CONSILIUL LOCAL 

 
MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Aiud din data de  
19 ianuarie 2023, ora 14,00, cu prezența fizică a consilierilor locali, în sala Ion 

I.C. Brătianu a Primăriei Municipiului Aiud,  
 

 Ședinţă  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Aiud,  a fost 
convocată pentru data de 19.01.2023 la ora 14:00 prin Dispoziția Primarului nr.9 
din 13.01.2023, în conformitate  cu prevederile art. 133 alin. (1)  art.134 alin. (1) 
lit. a), alin.(3) lit.a) şi art. 135 alin. (4) coroborate cu prevederile art. 196 alin. (1) 
lit.b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare. 
 Convocarea consilierilor pentru ședința ordinară s-a efectuat prin mijloace 
electronice, fiind astfel transmis în data de 13.01.2023, convocatorul 
nr.898/12.01.2023. Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi  
în data de 13.01.2023 prin afișare pe site-ul instituției a Dispoziției 
nr.9/13.011.2023. Proiectele de hotărâri și celelalte materiale  înscrise pe ordinea 
de zi a şedinţei au fost comunicate/încărcate consilierilor locali ai municipiului 
Aiud pe platforma www.aiud.ro/extranet, aplicație disponibilă consilierilor, în 
conformitate cu art. 134, alin. 2, art. 135, alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ.  

Premergător ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului  Aiud din 
data de 19.01.2023, au fost convocate comisiile de specialitate ale consiliului 
local, pentru acordarea avizelor la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de 
zi. Avizele au fost transmise/încărcate pe platforma www.aiud.ro/extranet, 
înaintea ședinței ordinare, conform prevederilor art.136 alin.(7).  

Lucrările şedinţei ordinare  a Consiliului Local al municipiului Aiud din data 
de 19.01.2023 sunt conduse de către domnul  consilier Brădescu Lucian - Teofil, 
conform prevederilor H.C.L. Aiud nr.199/17.12.2020 privind alegerea 
președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Aiud pentru luna 
ianuarie 2023. 

Doamna Elisabeta Manea, secretar general UAT Municipiul Aiud, arată că 
sunt prezenți 18 consilieri locali, din care 17 consilieri fizic în sala de ședință și 1 
consilier on-line, în persoana d-nei Nistea Roxana, având posibilitatea de 
exprimare a votului în condițiile  art. 137 alin.(1). Lipsește de la această ședință 
d-nul Cocioran Alexandru care și-a anunțat neparticiparea.(art. 137, alin. 5 din 
OUG nr. 57/2019).  

Ședința este statutară, fiind îndeplinite prevederile art.137 din O.U.G. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 Participă la ședință  din partea executivului: doamna primar Iulia Adriana 
Oana Badea, doamna viceprimar Helga Lorincz, doamna secretar general 
Elisabeta Manea, directorul executiv adjunct al Direcției Arhitectului - Șef d-na 
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Florea Delia Daniela, directorul executiv al Direcției Economice domnul Boldor 
Claudiu,  managerul Centrului Multicultural Liviu Rebreanu dl. Hădărig Ioan, 
directorul SPAPL dl. Ștefan Rodean Marin, persoanele responsabile cu suportul 
tehnic al ședinței. 
 Din partea delegaților sătești sunt prezenți domnii: Barbu Victor, Hălălai 
Ioan,  Szekely Ladislau, dl. Macarie Ieronim, Stâncel Cosmin, Precup Octavian, 
lipsă fiind d-na Sasu Mihaela. 
 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. 
 
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  voturi pentru.  

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

- procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 12 decembrie  2022, 
care se votează cu 18 voturi pentru; 

- procesul verbal al ședinței ordinare din data de 15 decembrie 2022, care 
se votează cu 18 voturi pentru; 

- procesul verbal al ședinței extraordinare cu convocare de îndată din data 
de 21 decembrie 2022, care se votează cu 18 voturi pentru; 

- procesul verbal al ședinței extraordinare cu convocare de îndată din data 
de 22 decembrie 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 punctelor înscrise pe ordinea de zi:  
 1. Proiect de hotărâre nr. 265 din 31.10.2022 privind modificarea tarifelor 
pentru serviciul de transport persoane în regim de taxi în Municipiul Aiud. 
 Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, V ale Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu 18 voturi pentru, devenind HCL nr. 6/2023. 
 

 2. Proiect de hotărâre nr. 4 din 04.01.2023 privind acordarea de facilități 
unor categorii de persoane pentru transportul public local de călători prin curse 
regulate pe raza Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Aiud. 
 Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, II, III, IV ale Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu 18 voturi pentru, devenind HCL nr.7/2023. 
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 3. Proiect de hotărâre nr. 5 din 04.01.2023 privind retragerea autorizației 
taxi nr. 042/03.10.2013 de la  SC LEXUS RO SRL.  
 Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, III ale Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu 18 voturi pentru, devenind HCL nr. 8/2023. 
     
 4. Proiect de hotărâre nr. 6 din 04.01.2023 privind retragerea autorizaţiilor 
taxi nr. 061/04.05.2015, 062/21.07.2015, 063/21.07.2020, 066/02.08.2016, 
083/22.07.2019 atribuite pentru autoturismele cu numerele de înmatriculare B-
63-XRX; B-65-CKD; B-66-GMF; B-73-VZJ; B-555-JIL de la SC LEXUS PROD 
SRL. 
 Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, III ale Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu 18 voturi pentru, devenind HCL nr. 9/2023. 
    
 5. Proiect de hotărâre nr. 7 din 04.01.2023 privind aprobarea 
documentației PUZ  -„Construire locuință individuală”, Aiud, str. Gheorghe Doja, 
FN. 
 Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, III, V ale Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu 18 voturi pentru, devenind HCL nr. 10/2023. 
    
 6. Proiect de hotărâre nr. 8 din 04.01.2023 privind aprobarea Planului 
anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
local al Municipiului Aiud pentru anul 2023. 
 Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, IV ale Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu 18 voturi pentru, devenind HCL nr. 11/2023. 
 
 7. Proiect de hotărâre nr. 10 din 04.01.2023 privind stadiul înscrierii 
datelor în Registrul agricol pe trimestrul IV  al anului 2022 și aprobarea 
Programului de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în 
registrul agricol și remedierea deficiențelor. 
 Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, III ale Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu 18 voturi pentru, devenind HCL nr. 12/2023. 
 
 8. Proiect de hotărâre nr. 11 din 05.01.2023 privind aprobarea  prelungirii 
termenului Contractului de închiriere nr. 2449/2016.II și nr. 25566/13.12.2018, 
încheiat între Eparhia Reformată din Ardeal - locator și Centrul Multicultural ”Liviu 
Rebreanu” - locatar, având ca obiect spațiile în care funcționează Muzeul de 
Științele Naturii, aprobat prin HCL nr. 293/24.11.2016.  
 Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, III, V ale Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu 18 voturi pentru, devenind HCL nr. 13/2023. 
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     9 Proiect de hotărâre nr. 12 din 05.01.2023 privind aprobarea numărului de 
posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul UAT 
- Municipiul Aiud, pentru anul 2023. 
         Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de specialitate 
nr. I, IV ale Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu 18 voturi pentru, devenind HCL nr. 14/2023. 
 
 10. Proiect de hotărâre nr. 13 din 05.01.2023 privind însușirea Raportului 
de evaluare a proprietății imobiliare teren intravilan, cu suprafața de 300 mp, 
înscris în CF nr. 96614 Aiud, situat în Aiud, str. Octavian Goga, nr. 12, jud. Alba 
și vânzarea acestuia către d-l Gruiță Marinel, concesionarul terenului și 
proprietarul construcțiilor edificate pe acesta. 
 Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, III,V ale Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu 18 voturi pentru, devenind HCL nr.15 /2023. 
    
 11. Proiect de hotărâre nr. 14 din 05.01.2023 privind însușirea Raportului 
de evaluare a proprietății imobiliare teren intravilan, cu suprafața de 378 mp, 
înscris în CF nr. 93713 Aiud, situat în Aiud, str. Fenichel Samuel, nr. 14, jud. Alba 
și vânzarea acestuia către d-l Tătar Ioan și d-na Tătar Elena, concesionarii 
terenului și proprietarii construcției edificate pe acesta. 
 Proiectul de hotărâre va fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, III,V ale Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu 18 voturi pentru, devenind HCL nr.16 /2023. 
 
 12. Proiect de hotărâre nr. 15 din 05.01.2023 privind repartizarea cu titlu 
gratuit a parcării  nr. 4, situată administrativ în Municipiul Aiud, str. Ion Creangă. 
 Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, III, V ale Consiliului Local Aiud) și avizat favorabil. 
          Se votează cu 18 voturi pentru, devenind HCL nr.17 /2023. 
 
 13. Proiect de hotărâre nr. 16 din 05.01.2023 privind însușirea 
documentației tehnice cadastrale pentru alipirea imobilelor  înscrise în CF nr. 
81666 și CF nr. 95896, situate administrativ în municipiul Aiud, str. Tribun 
Tudoran nr. 72S și nr. 72U. 
 (Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I,  III, V ale Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu 18 voturi pentru, devenind HCL nr. 18/2023. 
 
 14. Proiect de hotărâre nr. 17 din 12.01.2023  privind aprobarea încetării 
acordului de asociere nr. 2782 din 30.08.2021, încheiat între Serviciul Public 
Administrația Patrimoniului Local Aiud și Asociația ”Club Sportiv Juniorul Aiud”. 
 Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I,  II, III ale Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu 18 voturi pentru, devenind HCL nr.19 /2023. 
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 15. Proiect de hotărâre nr. 18 privind aprobarea Actului adițional nr.3 la 
Acordul de parteneriat nr. 412/9 ianuarie 2017 pentru realizarea proiectului 
“Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus -Rîmeț - 
Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – 
Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium 
Sat – DN 74 (Cerbu)”, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local Aiud nr. 84 din 10 aprilie 2017.  
 Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, III, V ale Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu 18 voturi pentru, devenind HCL nr.20 /2023. 
                      
 16. Proiect de hotărâre nr.19 din 16.01.2023 privind acordarea unui 
mandat special reprezentantului Consiliului Local Aiud  în Adunarea generală a 
Asociației de dezvoltare intercomunitară ,,APA ALBA”. 
 Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, III  ale Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu 18 voturi pentru, devenind HCL nr.21/2023. 
 
 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 CL, 
 Elisabeta Manea    Consilier Marilena Avram      


