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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
MUNICIPIUL AIUD 
CONSILIUL LOCAL 

 
MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Aiud din data de  
23 martie 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 23.03.2023  la ora 14:00 prin Dispoziția Primarului nr. 
172 din 17.036.2023, 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 17.03.2023 convocatorul nr. 
8170/17.03.2023. Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi  în 
data de 17.03.2023 prin afișare pe site-ul instituției a Dispoziției nr. 
172/17.03.2023. 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 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 16.02.2023 sunt conduse de către doamna  consilier Ciortea Ștefania Liana, 
conform prevederilor H.C.L. Aiud nr.199/17.12.2020  privind alegerea 
președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Aiud pentru luna 
februarie 2023. 

Doamna Elisabeta Manea - secretar general UAT Municipiul Aiud, arată 
că sunt prezenți 19 consilieri locali, 15 consilieri în sala de ședință și 4 consilieri 
on-line, Nistea Roxana, Alba Lucian,  Dărămuș Bogdan și Mihăilă Daciana având 
posibilitatea de exprimare a votului în condițiile  art. 137 alin.(1). 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, doamna 
viceprimar, doamna secretar general, directorul executiv adjunct al Direcției 
Arhitectului - Șef  Florea Delia Daniela, directorul executiv al Direcției Economice 
Boldor Claudiu,  managerul Centrului Multicultural Liviu Rebreanu  Hădărig Ioan, 

http://www.aiud.ro/extranet
http://www.aiud.ro/extranet
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directorul SPAPL Ștefan Rodean Marin, directorul Direcției de Asistență Socială 
Șerban Marcela, persoanele responsabile cu suportul tehnic al ședinței. 
 Din partea delegaților sătești sunt prezenți domnii: Barbu Victor, Hălălai 
Ioan,  Szekely Ladislau, Stâncel Cosmin, Precup Octavian, Macarie Ieronim lipsă 
fiind Sasu Mihaela. 
 Președintele ședinței  supune la vot înregistrarea audio - video a ședinței 
care se votează cu 19 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. 

Doamna Gâlea Gabriela nu participă la dezbatere și vot la ph. nr. 5. 
Doamna Lorincz Helga nu participă la dezbatere și vot la ph. nr. 2. 
Domnul  Ștef Ioan nu participă la dezbatere și vot la ph. 9. 
Domnul Fulop Szabolcs nu participă la dezbatere și vot la ph. 2. 
Domnul Bogdan Ciprian nu participă la dezbatere și vot la ph. 3. 
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 19 voturi pentru.  

Președintele de ședință acordă cuvântul doamnei Elisabeta Manea  
pentru aprobarea proceselor verbale ale ședințelor din luna februarie 2023.  

-  procesul verbal al ședinței ordinare din data de 16 februarie 2023 care 
se votează cu 19 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. 50 din 20.02.2023 privind  scutirea de plată a 
taxei  pe clădire şi a taxei pe teren pentru ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV 
DOJOKAN 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 și avizat favorabil. 
          Se votează cu  19 voturi pentru devenind HCL nr. 50/2023. 
 
  2. Proiect de hotărâre nr. 51 din 20.02.2023 privind scutirea de plată a 
impozitului pe clădire și a impozitului  pe teren pentru ASOCIAȚIA SERVICIUL 
DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA  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 și avizat favorabil. 
          Se votează cu  17 voturi pentru devenind HCL nr. 51/2023. 
  

3. Proiect de hotărâre nr. 52 din 20.02.2023 privind scutirea de plată a 
impozitului pe clădire şi a impozitului  pe teren pentru  ASOCIAȚIA CASA 
NĂDEJDEI 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 și avizat favorabil. 
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          Se votează cu 18  voturi pentru devenind HCL nr. 52/2023. 
 

   4. Proiect de hotărâre nr. 53 din 20.02.2023 privind scutirea de plată a 
taxei pe clădire şi a taxei  pe teren pentru FUNDAŢIA INTER-ART 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 și avizat favorabil. 
          Se votează cu  19 voturi pentru devenind HCL nr. 53/2023. 
 
 5. Proiect de hotărâre  nr. 54 din 20.02.2023 privind scutirea de plată a 
taxei pe clădire şi a taxei  pe teren pentru „ASOCIAŢIA MARIA AGAPIA”  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 și avizat favorabil. 
          Se votează cu 18  voturi pentru devenind HCL nr. 54/2023. 
 
 6. Proiect de hotărâre nr. 55 din 20.02.2023  privind scutirea de plată a 
taxei pe clădire şi a taxei  pe teren pentru ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A 
SURZILOR DIN ROMÂNIA Filiala Alba 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 și avizat favorabil. 
          Se votează cu 19  voturi pentru devenind HCL nr. 55/2023. 
 
            7. Proiect de hotărâre nr.56 din 20.02.2023 privind scutirea de plată a 
taxei pe clădire şi a taxei  pe teren pentru „ASOCIAŢIA DE AJUTOR ALIANȚA 
HANDICAPAȚILOR DIN ROMÂNIA” 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 și avizat favorabil. 
          Se votează cu  19 voturi pentru devenind HCL nr. 56/2023. 
 
 8 . Proiect de hotărâre nr.57 din 20.02.2023 privind scutirea de plată a 
taxei pe clădire şi a taxei  pe teren pentru ASOCIAȚIA AIUD BIKERS-BICICLIȘTI 
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 și avizat favorabil. 
          Se votează cu 19  voturi pentru devenind HCL nr. 57/2023. 

 
 9. Proiect de hotărâre nr. 58 din 20.03.2023 privind scutirea de plată a 
impozitului pe clădire şi a impozitului  pe teren pentru „Asociația Un Pas Înainte 
Alexandra”, 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 și avizat favorabil. 
          Se votează cu  18 voturi pentru devenind HCL nr. 58/2023. 
 
 10. Proiect de hotărâre nr.59 din 20.02.2023 privind scutirea de plată a 
impozitului pe clădire şi a impozitului  pe teren pentru FUNDAŢIA 
HOPE&HOMES FOR CHILDREN ROMÂNIA pentru anul 2023.  
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Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, II, III, IV, V, VI ale Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu 19  voturi pentru devenind HCL nr. 59/2023. 
 
        11. Proiect de hotărâre nr. 61 din 27.02.2023 din  privind aprobarea 
contului  de execuţie al bugetului Centrului Multicultural Liviu Rebreanu Aiud - 
Direcție Municipală de Cultură cumulat  la 31 decembrie 2022.  

Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I și II  ale Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu  19 voturi pentru devenind HCL nr. 60/2023. 

 
12. Proiect de hotărâre nr. 62 din 27.02.2023 privind aprobarea contului 

de execuţie al bugetului Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud 
cumulat  la 31 decembrie 2022.  

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 19  voturi pentru devenind HCL nr. 61/2023. 

 
13. Proiect de hotărâre nr. 63 din 27.02.2023 privind aprobarea contului  

de execuţie al bugetului Spitalului Municipal Aiud cumulat la 31 decembrie 2022.  
Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 

specialitate nr. I și IV ale Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu  18 voturi pentru devenind HCL nr. 62/2023. 

 
14. Proiect de hotărâre nr. 64 din 27.02.2023 privind aprobarea execuţiei 

bugetelor la secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare cumulate la 31 
decembrie 2022 pentru Municipiul Aiud.  

Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, II, III, IV, V, VI ale Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu 19  voturi pentru devenind HCL nr. 63/2023. 
 
 15. Proiect de hotărâre nr. 65 din 27.02.2023 privind rectificarea  
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Spitalului Municipal Aiud pentru anul 2023.  

Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I și IV ale Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu  19 voturi pentru devenind HCL nr. 64/2023. 

 
16. Proiect de hotărâre nr. 66 din 27.02.2023 privind rectificarea bugetului 

local al Municipiului Aiud pe anul 2023.  
Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 

specialitate nr. I, II, III, IV, V, VI ale Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu 19  voturi pentru devenind HCL nr. 65/2023. 
 
             17. Proiect de hotărâre nr. 67 din 02.03.2023 de îndreptare a erorii 
materiale strecurată în cuprinsul HCL nr. 10 din 19.01.2023 privind aprobarea 
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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 19  voturi pentru devenind HCL nr. 66/2023. 

 
18. Proiect de hotărâre nr. 68 din 02.03.2023 privind scutirea de la plata 

impozitelor locale pe anul 2023, pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 
341/2004. (Proiectul de hotărâre va fi  transmis spre avizare Comisiei de 
specialitate nr. I  a Consiliului Local Aiud). 

Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiei de 
specialitate nr. I a Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu  19 voturi pentru devenind HCL nr. 67/2023. 

 
19. Proiect de hotărâre nr. 69 din 03.03.2023 privind aprobarea 

Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în 
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  19 voturi pentru devenind HCL nr. 68/2023. 
 
 20. Proiect de hotărâre nr.70 din 06.03.2023 privind repartizarea cu titlu 
gratuit  a parcărilor nr. 376, 422, 58, 90 situate administrativ în Municipiul Aiud.  

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 19  voturi pentru devenind HCL nr. 69/2023. 

 
21. Proiect de hotărâre nr. 71 din 07.03.2023 privind însușirea 

documentației tehnice cadastrale de identificare, dezmembrare și intabulare în 
cartea funciară, în domeniul privat al Municipiului Aiud a imobilului, teren, 
identificat cu CF nr. 93861 Aiud, nr. top. nou 811/2/1/1/1/2/4/2, situat în Aiud, str. 
Cuza Vodă, nr. FN, jud. Alba.  

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 19  voturi pentru devenind HCL nr. 70/2023. 

 
22. Proiect de hotărâre nr. 72 din 07.03.2023 privind însușirea 

documentației tehnice cadastrale de identificare, dezmembrare și intabulare în 
cartea funciară, în domeniul privat al Municipiului Aiud a imobilului, teren, 
identificat cu CF nr. 93861 Aiud, nr. top. nou 811/2/1/1/1/2/4/3, situat în Aiud, str. 
Tudor Vladimirescu, nr. FN, jud. Alba.  

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 19  voturi pentru devenind HCL nr. 71/2023. 
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23. Proiect de hotărâre nr. 73 din 08.03.2023 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. Consiliului 
Local Aiud). 

Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, III ale Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu  19 voturi pentru devenind HCL nr. 72/2023. 
 

24. Proiect de hotărâre nr. 74 din 08.03.2023 privind  alocarea   unei sume 
din bugetul local reprezentând cotizația pentru anul 2023 la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”.  

Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. i și III ale Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu  19 voturi pentru devenind HCL nr. 73/2023. 

 
25. Proiect de hotărâre nr. 75 din 09.03.2023 privind îndreptarea erorii 

materiale cuprinsă în art. 1 din HCL nr. 6/31.01.2019 privind prelungirea 
termenului contractului de închiriere nr. 7680/10.07.2007 încheiat între Consiliul 
Local Aiud prin Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud și Partidul 
Național Liberal - Filiala Aiud, privind imobilul-sediu de partid situat în Aiud, str. 
Cuza-Vodă, nr. 14, județul Alba, în suprafață de 39,74 mp.  

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  19  voturi pentru devenind HCL nr. 74/2023. 
 

             26. Proiect de hotărâre nr. 76 din 10.03.2023 privind aprobarea  
rezultatului economico-financiar din activitățile de administrare  a fondului 
forestier proprietate publică a Municipiului Aiud pentru anul 2022.  

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. 75/2023. 

 
27. Proiect de hotărâre nr. 77 din 10.03.2023 privind aprobarea vânzării 

prin licitație publică a imobilului teren și clădire internat, înscris în CF 74132 Aiud, 
situat în Municipiul Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 5D, jud. Alba.  

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  14 voturi pentru devenind HCL nr. 76/2023. 

 
28. Proiect de hotărâre nr. 78 din 10.03.2023 privind compensarea chiriei 

datorate cu contravaloarea lucrărilor efectuate de  doamna Paul Elena în calitate 
de chiriaş al  imobilului situat în Aiud, str. Axente Sever, bl. 33, sc. D, ap. 14, aflat 
în proprietatea Municipiului Aiud.  

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 19  voturi pentru devenind HCL nr. 77/2023. 
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 29. Proiect de hotărâre nr.79 din 10.03.2023 privind compensarea chiriei 
datorate cu contravaloarea lucrărilor efectuate de  doamna Pușcaș Marcela 
Maria în calitate de chiriaş - la  imobilul situat în Aiud,  str. Cuza Vodă, nr. 7, aflat 
în proprietatea Municipiului Aiud.  

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 19  voturi pentru devenind HCL nr. 78/2023. 

 30. Proiect de hotărâre nr. 80 din 10.03.2023 de revocare a HCL nr. 
118/20.05.2021 privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.1166/10.05.2016 a pășunii Sâncrai.  

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 19  voturi pentru devenind HCL nr. 79/2023. 

 31. Proiect de hotărâre  nr. 82 din 10.03.2023 privind schimbarea 
titularului contractului de închiriere nr. 74/25.11.1999 ce are ca obiect imobilul 
teren situat administrativ în Aiud, str. Petre Țuțea, Nr. 13, jud. Alba din Blaga 
Dumitru în Huieț Cristina și Șerban Cornelia.  

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 19  voturi pentru devenind HCL nr. 80/2023. 

 32. Proiect de hotărâre nr. 83 din 10.03.2023 privind schimbarea titularului 
contractului de concesiune nr. 64/21.09.1999 ce are ca obiect imobilul teren cu 
suprafața de 300 m2 , din Blaga Dumitru în Huieț Cristina și Șerban Cornelia.  

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 19  voturi pentru devenind HCL nr. 81/2023. 

 33. Proiect de hotărâre nr. 84 din 10.03.2023  de îndreptare a erorii 
materiale strecurată în cuprinsul anexei la HCL nr. 37 din 16.02.2023 privind 
stabilirea salariilor de bază, pentru funcționarii publici și personalul contractual 
din cadrul Serviciului Public  Administrația Patrimoniului Local subordonat 
Consiliului Local Aiud.  

Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, III ale Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu  19 voturi pentru devenind HCL nr. 82/2023. 

  
34. Proiect de hotărâre nr. 85 din 10.03.2023 privind schimbarea titularului 

contractul de închiriere nr.1163/10.05.2016, având ca obiect pășunea Legheleu 
din localitatea Aiud.  

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  19 voturi pentru devenind HCL nr. 83/2023. 
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           35. Proiect de hotărâre nr. 87 din 13.03.2023 privind organizarea și 
desfășurarea evenimentului „Luna Pădurii”.  

Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, II, V ale Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu 19  voturi pentru devenind HCL nr. 84/2023. 
 
 36. Proiect de hotărâre nr. 88 din 14.03.2023 privind organizarea 
evenimentului „Ziua Sănătății”.  

Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiilor de 
specialitate nr. I, II, IV ale Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu  19 voturi pentru devenind HCL nr. 85/2023. 
 
           37. Proiect de hotărâre nr. 89 din 16.03.2023 privind modificarea statului 
de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Aiud și serviciilor 
publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Aiud. ( Proiectul de hotărâre va fi  transmis spre avizare Comisiei de specialitate 
nr. I a Consiliului Local Aiud. 

Proiectul de hotărâre a fost  transmis spre avizare Comisiei de 
specialitate nr. I  a Consiliului Local Aiud și avizat favorabil. 
          Se votează cu 19  voturi pentru devenind HCL nr. 86/2023. 
 
 38. Proiect de hotărâre nr. 90 din 16.03.2023 privind actualizarea 
Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Aiud, 
aprobat prin HCL nr. 17 din 28.01.2021, cu modificările și completările ulterioare.  

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  19 voturi pentru devenind HCL nr. 87/2023. 

 
39. Raportul Primarului Municipiului Aiud privind starea economică, 

socială şi de mediu a U.A.T. Municipiul Aiud pentru anul 2022. 
           40. Raportul de activitate al d-nei viceprimar Lőrincz Helga pentru anul 
2022. 
           41. Rapoartele de activitate ale consilierilor locali pentru anul 2022. 
        
            Diverse. Interpelări. Întrebări.    
  

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 Corina Botaș      


